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 55/5/2025التارٌخ:                                                                                                 رابع والخامسمحاضرة: االسبوع ال

 ساعات 6الولــت:                                                                                             تمٌٌم األسهم العادٌة         الموضوع: 
 

 Common Stocks Valuation    تمٌٌم األسهم العادٌة

 

   Common stockالعادٌة مفهوم األسهم  -أوال 

 سولٌة،ولٌمة  دفترٌة،ولٌمة  اسمٌة،مستند ملكٌة له لٌمة  Common Stock ٌمثل السهم العادي         

وعادة ما ٌكون منصوص علٌها فً عمد  السهم،وتتمثل المٌمة االسمٌة فً المٌمة المدونة على لسٌمة 

ممسومة على  -التً ال تتضمن األسهم الممتازة  -أما المٌمة الدفترٌة فتتمثل فً لٌمة حموق الملكٌة  التؤسٌس،

ولد تكون  المال،وأخٌرا تتمثل المٌمة السولٌة فً لٌمة السهم فً سوق رأس  المصدرة،عدد األسهم العادٌة 

 .الدفترٌةهذه المٌمة أكثر أو ألل من المٌمة 

من أهمها الحك فً التصوٌت فً الجمعٌة  ببعض الحموق( )المستثمرمل السهم العادي هذا وٌتمتع حا         

والحك فً الحصول على األرباح إذا ما  أخر،والحك فً نمل ملكٌة األسهم بالبٌع أو بؤي طرٌك  العمومٌة،

أما  .الماللررت اإلدارة توزٌعها كما ٌتمتع كذلن بمٌزة هامة وهً مسإولٌة محدودة بحصته فً رأس 

من وجهة نظر المستثمر فمن أبرزها أن حاملها لٌس له الحك فً المطالبة  لعٌوب األسهم العادٌةبالنسبة 

 ما لم تحمك الشركة أرباحا أو إذا حممت أرباحا ولم تمرر الشركة توزٌعها. بتورٌعات،

المٌمة  وهً تلن العادي،للسهم  Intrinsic Value ٌمثل مفهوم التمٌٌم هنا تمدٌر المٌمة الحمٌمٌةف وعلٌة         

 المتولعة،واألرباح وتوزٌعات األرباح  الشركة،التً تبرزها حمابك التصادٌة ومالٌة تتمثل بمٌمة موجودات 

 Price or Market) ومعدالت النمو بتلن األرباح وممارنتها بسعر السهم السابد فً السوق المالٌة ال

Value)، ا  مضخم ا  عٌرسر تلتحدٌد فٌما أذا كان السهم مسعOverpriced    ا  مخفضأو Underpriced، 

ففً حالة كون المٌمة الحمٌمٌة أكبر  األسهم.واتخاذ المرارات االستثمارٌة المناسبة لالحتفاظ أو شراء أو بٌع 

من سعر السهم السابد فً السوق المالٌة فؤن الطلب على شراء تلن األسهم سوف ٌزداد بسبب التسعٌر 

لبٌع األسهم ٌكون  فؤن العرض الحمٌمٌة،ة ٌموبالعكس أذا كان سعر السهم السابد أكبر من الم هم،للسالمخفض 

ومن ثم الوصول إلى حالة التوازن فً كال  للسهم،أعلى من الطلب على شراءها بسبب التسعٌر المضخم 

إذ أن المٌمة الحمٌمٌة للسهم تتملب باستمرار لتعكس  باالستمرار،أال أن حالة التوازن تلن ال تتسم  الحالتٌن.

    .الجدٌدةمدى استجابة السوق للمعلومات 

 )سهم(بؤنها السعر الذي ٌرغب المستثمر دفعه ممابل الحصول على موجود  (Value) تعرف المٌمة       

أي الجانب األٌسر من  شركة،الفتعرف بؤنها المٌمة السولٌة لمطلوبات  (Firm value) أما لٌمة المنشؤة معٌن،

بؤنها المٌمة التمرٌبٌة المنطمٌة للسعر  أخرى،وتعرف من وجهة نظر  ،Balance Sheet   المٌزانٌة العمومٌة

أسهمها أو سنداتها فً السوق الكفإة ، وعلٌه فؤن لٌمة المنشؤة بإطار النظرٌة  السولً للشركة إذ ما بٌعت

لحموق مالكً المنشؤة ) حملة األسهم العادٌة ، والتً ٌمكن التعبٌر عنها  المالٌة المعاصرة هً المٌمة السولٌة

  . بصٌغة مرادفة هً لٌمة السهم العادي للمنشؤة فً السوق المالٌة

ومن مراجعة أدبٌات اإلدارة المالٌة المعاصرة ٌتبٌن أن الهدف الربٌس الذي ٌجب أن توجه نحوه كل       

المالكٌن ( من خالل تعظٌم لٌمة األسهم العادٌة التً ٌمسكونها ، )ة المساهمٌن ثرو تعظٌمالمرارات المالٌة هو 

وبالتالً فؤن سر نجاح المنشؤة واإلدارة المالٌة فٌها ٌكمن فً تعظٌم المٌمة ، إذ ٌطلك على هدف تعظٌم لٌمة 

ٌشٌر الى مالكً  ( Stockholders ) المنشؤة بهدف تعظٌم ثروة المساهمٌن ، حٌث أن مصطلح حملة األسهم

السهم العادي للمنشؤة ، أي  (المنشؤة ، وٌعنً هدف تعظٌم لٌمة المنشؤة ، بصورة عامة ، زٌادة لٌمة )سعر

 . للمساهمٌن الحالٌٌن لنمديزٌادة المٌمة الحالٌة للتدفك ا
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حجم العوابد  االعتبارتنبع أهمٌة تبنً هدف تعظٌم لٌمة المنشؤة كونه ٌؤخذ بنطر  المنطلك،هذا  ومن         
وتؤثٌر توزٌع األرباح واحتجازها على  العوابد،فك دوتولٌت ت المخاطرة، النمدي،المعبر عنها بصافً التدفك 

أي عند تموٌم  المنشؤة،تحدٌد لٌمة  دوٌستخدم مصطلح المٌمة كمرادف لمصطلح السعر عن المساهمٌن،سلون 
والتً تعكس السعر الذي ٌباع به السهم  للسهم،السولٌة  والمٌمة الممصودة هنا هً المٌمة لها.األسهم العادٌة 
 األحٌان، حٌث تعبر أسعار األسهم العادٌة المتداولة فً السوق المالٌة فً كثٌر من المالٌة،فعلٌا فً السوق 

السٌما عندما تكون ممولة بالكامل بتموٌل  المنشؤة،اإلدارة المالٌة المعاصرة عن لٌمة  دبٌاتوفً معظم أ
 Current فالسعر السولً الحالً المالٌة.إذ ٌصبح لٌاس لٌمتها من خالل لٌمة أسهمها فً السوق  ممتلن،

Market Price،  كونه ٌعكس وجهة نظر  المنشؤة(، )لٌمةهو أفضل تمدٌر للمٌمة السولٌة للتموٌل الممتلن

وكذلن  التموٌم،ولت المستثمرٌن حول العوابد المتولعة من مسن األسهم بالنسبة لالستثمارات البدٌلة 
 فً كما أن المعلومات والبٌانات الخاصة بؤسعار األسهم تكون متاحة العوابد،بهذه  المحٌطة المخاطرة

  بسهولة.األسواق المالٌة بحٌث ٌمكن الحصول علٌها 
عن طرٌك ضرب سعر السوق للسهم  (المنشؤة اإلجمالٌة )لٌمةالتموٌل الممتلن العادي  لٌمةوٌمكن تمدٌر       

 :التالٌةوكما فً المعادلة  السوق.العادي الواحد فً عدد األسهم العادٌة المصدرة فً ذلن 

Vo = No x Po     ……………………………...         (1) رلم معادلة  
  :أنحٌث 

Vo =  للمنشؤة.المٌمة اإلجمالٌة  
No  المصدرة.= عدد األسهم 
 Po =  الواحدالمٌمة السولٌة للسهم العادي. 
 الحمٌمٌة للسهم المٌمة) ومن المٌم التً تزاٌد االهتمام بها فً أدبٌات اإلدارة المالٌة المعاصرة هً         

Intrinsic Value،) على المٌمة العادلة أو المعمولة التً تبرزها الحمابك المتمثلة فً  وٌدل مفهوم هذه المٌمة

وآفاق النمو المستمبلٌة وٌتغٌر حساب هذه  األرباح، وتوزٌعات الواحد،وربحٌة السهم  واألرباح، الموجودات،
المٌمة تبعا للتغٌر فً الحمابك وتغٌر ظروف االلتصاد الوطنً المستمبلٌة ونمو المطاع الذي تنتمً إلٌه 

فً حالة توفر معلومات أساسٌة وعادة ما تتساوى المٌمة الحمٌمٌة للسهم مع لٌمته فً السوق المالٌة  الشركة.
ولد تختلف هذه المٌمة عن المٌمة  بالكفاءة.ولجمٌع المستثمرٌن فً سوق مالً ٌتسم  الشركة،وجدٌدة عن 

السولٌة للسهم بسبب المضاربة والتالعب فً أسعار األسهم فً السوق ، وعدم توفر المعلومات عن أداء 
من لبل  علوماتمعلومات ، واإلفصاح غٌر الكافً عن المالشركة ، والتكلفة العالٌة فً الحصول على ال

الشركة ، والتحلٌل الخاطا للمعلومات من لبل المستثمرٌن ، وعلٌه وفً ضوء الهدف الربٌس لإلدارة المالٌة 
فً شركات األعمال ٌمكن تعظٌم لٌمة األسهم العادٌة من خالل تعظٌم صافً المٌمة الحالٌة ، وصافً المٌمة 

بٌن المٌمة الحمٌمٌة للسهم والمٌمة السولٌة له ، كما مبٌن فً  قستثمار فً األسهم العادٌة ، هو الفرالحالٌة لال
 االتٌة .المعادلة 

NPV = V – P    ……………………………      (2) معادلة رلم  
  :أنحٌث 

 
V  =المٌمة الحمٌمٌة للسهم العادي الواحد 

P = السولٌة للسهم العادي الواحد المٌمة  
دامت المٌمة السولٌة للسهم تتملب حول لٌمته الحمٌمٌة فؤن تعظٌم المٌمة الحمٌمٌة للسهم العادي هو تعظٌم  وما 

عوابد االستثمار فً األسهم  تعظٌملمٌمته السولٌة وهو ما تسعى الٌه اإلدارة المالٌة فً المنشاة من أجل 
 العادٌة.

 

 Common stock rating   تصنٌف األسهم العادٌة  -ثانٌا 
  :إلىٌمكن تصنٌف األسهم العادٌة من حٌث طرٌمة تداولها فً السوق المالً        
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والهدف من ذلن تحمٌك المرونة  مالكها،عند إصداره بشهادة ال تحمل اسم صاحبها أو  :السهم لحامله -5
 .إذ تنمل الملكٌة إلى المشتري بمجرد استالمه لشهادة السهم المالٌة،العالٌة فً التداول فً سوق األوراق 

ت على الشهادة باإلضافة إلى ثبالذي ٌ مالكة،ٌتم إصدار هذا النوع من األسهم باسم  االسمً:السهم  -2
ولذلن عند انتمال ملكٌة السهم من مستثمر إلى آخر ٌجب تسجٌل هذا  الشركة،تسجٌل اسمه بسجالت 
 .المصدرةٌن فً الشركة االنتمال بسجل المساهم

وهذا النوع من اإلصدار ٌتم ذكر اسم مالكه فً شهادة اإلصدار ممترنا بشرط األمر  ألمر:أو  األذنًالسهم  -3
والممصود بذلن أن ٌتم انتمال ملكٌة السهم بواسطة تظهٌر الشهادة دون الحاجة للرجوع للشركة  واإلذن،

 للسهم.المصدرة 
 

 األسهم:أسالٌب تحلٌل االستثمار فً  
 

 تمٌٌم األسهم     Shares Valuation  
 

ٌعتبر تمٌٌم األسهم الخطوة األولى لالستثمار الناجح إذ بواسطته ٌستطٌع المستثمر معرفة سوٌة السهم        
ٌوجد هنان عدة وسابل لتمٌٌم األسهم  وصحٌحة.وبالتالً تكون المرارات االستثمارٌة مبنٌة على أسس سلٌمة 

ما ٌسمى بالتحلٌل  وهوتعتمد فً مجملها على كل من إٌرادات الشركة والتدفمات النمدٌة وتوزٌعات األرباح 
 الفنً.كما أن هنان أسلوب آخر ٌسمى التحلٌل  األساسً،

هنان العدٌد من الخطوات التً ٌجب أن ٌسلكها المستثمر للوصول إلى تمٌٌم لألوراق المالٌة التً ف       
هو تحدٌد الهدف من االستثمار ثم تحدٌد البدابل  باألسهمٌرغب االستثمار بها ، والخطوة االولى فً االستثمار 

سوق المالً ، ودراسة المٌمة الحمٌمٌة ومعرفة اسعار األسهم فً ال ااالستثمار بهالمتاحة من االسهم المرغوب 
للسهم وممارنته بالمٌمة السولٌة ، كما البد من معرفة المٌمة الدفترٌة للسهم وٌتم اتخاذ لرار البٌع عندما ٌكون 
سعر السهم فً السوق المالً أعلى من لٌمته الحمٌمٌة وبذلن ٌحمك المستثمر عند البٌع عوابد غٌر عادٌة ، 

كون سعر السهم فً السوق الل من لٌمته الحمٌمٌة ٌتخذ لرار الشراء والخطوة األولى والعكس أي عندما ٌ
لعملٌة التمٌٌم تبدأ بالتحلٌل األساسً إذ نهتم بدراسة النشاط االلتصادي على مستوى االلتصاد الكلً وااللتصاد 

االسهم المالبمة لرغبة المطاعً للشركة وٌكتمل األمر بالتحلٌل على مستوى الشركة نفسها ، ولغرض اختٌار 
وسٌتم التطرق إلى هذه األسالٌب كل على وطموح المستثمر البد من اختٌار طبٌعة التحلٌل المناسب لالسهم 

 :حده
 

وٌستخدم فً التحلٌل الفنً عدة رسومات ومنحنٌات لمعرفة اتجاه سوق األسهم  :التحلٌل الفنً والتمنً  -5
إن التحلٌل الفنً ال ٌعٌر أي اهتمام إلى المعلومات النوعٌة  مستمبال.ومحاولة التنبإ ماذا سٌحدث 
ولكن ٌعتمد أنه ٌتم التنبإ  إلخ....  الشركةالمطاع التً تعمل به  الشركة،بخصوص الشركة مثل إدارة 

 أخرى ذات عاللة. وعواملبسعر السهم المستمبلً من خالل تفحص األسعار التارٌخٌة أو السابمة 
آلراء المحلل الفنً على أنه ضرب من الخٌال وأنه ٌنظر إلٌه على أنه مضٌعة للولت وتوجه انتمادات     

والجهد أضف إلى ذلن إلى أنه لو كان التحلٌل الفنً على درجة عالٌة من الدلة لحمك كثٌرا من المحللٌن 
دام عدة ٌموم المحلل الفنً باستخ األسهم.الفنٌٌن الثراء الفاحش من خالل معرفة ما سٌإول إلٌه سوق 

 والذي تم الحدٌث عنه فً مرحلة سابما . األسهممصفوفات كمٌة من أجل التنبإ بسعر 
 

هو أسلوب ٌستخدم لتمدٌر لٌمة السهم وذلن بتحلٌل البٌانات المالٌة األساسٌة للشركة  األساسً:التحلٌل  -2
بمعنى أن هذا التحلٌل ٌؤخذ بعٌن االعتبار تلن المتغٌرات ذات العاللة المباشرة بالشركة مثل اإلٌرادات 

لوب لتمدٌر وهنان بعض االنتمادات إلى اعتماد هذا األس وغٌرها.وتوزٌعات األرباح ومبٌعات الشركة 
لٌمة سهم الشركة حٌث أنه هذا األسلوب ٌعتبر غٌر علمً ألنه من الصعب الحصول على صورة واضحة 
عن الشركة باستخدام هذا األسلوب فً ظل غٌاب أو عدم اعتبار متغٌرات نوعٌة عن الشركة ووضع 

 الشركة التنافسً فً السوق.
ألساسً هو من األدوات المستخدمة الشابعة التً تستخدم وبالرغم من هذه االنتمادات إال أن التحلٌل ا     

هذا وٌعتبر تحلٌل النسب من  غٌرهم.على نطاق واسع من لبل كثٌر من المعنٌٌن سواء كانوا مستثمرٌن أو 
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إضافة إلى أسلوب نموذج الخصم والمتمثلة فً خصم التدفمات النمدٌة  األساسً،أهم أدوات التحلٌل 
 .سابما   فً مرحلة المتولعة والذي تم الحدٌث عنه

 

 انواع االسهم من حٌث طبٌعة االستثمار  
 

 :ٌمكن تمسٌم االسهم من حٌث درجاتها ومدى لبولها من لبل المستثمر الى ما ٌلً
 

  Blue - Chip Stocksاألسهم الناجحة أو الرابحة )االسهم المتمٌزة(   -5
 

وتصدر هذه األسهم عادة  ومعروفة،تعود هذه األسهم لشركات توصف بؤنها شركات كبٌرة ولدٌمة             
وكثٌرا ما تضع المعاٌٌر أو المإشرات التً تمٌم بها الشركات األخرى وتتسم  صناعتها،لشركات لابدة فً 

وتتمٌز هذه الشركات بضخامة رأسمالها  وممٌزة،بكفاءة اإلدارة وبتمدٌم منتوجات مختلفة وذات جودة عالٌة 
ا فً وحجم اعمالها وتحمٌك العوابد وتوزٌع االرباح حتى فً ظروف الكساد االلتصادي وٌتم تداول اسهمه

  السوق المالً بشكل مستمر وتتمتع بمركز ابتمانً متٌن.

وتتوزع هذه الشركات على لطاعات التصادٌة متعددة وٌهدف المستثمر من شراء أسهم هذه الشركات     
الحفاظ على رأس ماله والحصول على العابد فً مختلف الظروف ومنها الظروف غٌر المواتٌة ومثل على 

  :وشركة ماٌكروسوفت وتتمٌز هذه الشركات بما ٌلً توٌوتا (Toyota) كةأسهم هذه الشركات شر
  .ضخامة رأسمالها وحجم أعمالها ومبٌعاتها -ا

 .تحمٌك سنوي مع االستمرار فً توزٌع األرباح حتى فً حالة مرور االلتصاد بدورة الركود االلتصادي -ب
فٌها وارتفاع درجة سٌولة اسهمها نتٌجة لتداول ارتفاع عدد المساهمٌن فً هذه الشركات والمستثمرٌن  - ت

 .أسهمها بشكل مستمر فً السوق المالً
ٌسعى المستثمر من االستثمار فً أسهم هذه الشركات الحفاظ على رأسماله، أذ متانة مركزها المالً  - ث

 والحصول على اإلٌرادات حتى فً ظل الظروف غٌر المواتٌة التصادٌا.

وبالمدرة على دفع ممسوم مستمر لسنوات  الملٌل،سهم بسعرها العالً وبعابد ممسومها وتمتاز هذه األ        
وبفضل مجاالتها المإكدة  المالً،االستمرار  یوٌعد هذا مإشرا مهما عل طوٌلة،األداء الجٌد والسًء ولمدة 

التً ٌولٌها  لٌةالعالألرباح والممسوم والتولعات الجٌدة لها بالنمو فً األمد الطوٌل باإلضافة للثمة 
تعد األسهم الناجحة استثمارات جذابة خاصة للمستثمرٌن الباحثٌن عن عوابد مستمرة ولابلة  المستثمرون،

 عالٌة.للتنبإ كما أنها تباع بمضاعف أرباح 

  Growth Stocks  النمو  أسهم -2
 

وكلما تزاٌدت  .العالی بالمخاطرة( )المعدلمو بؤنه السهم ذات معدل العابد المتولع نٌعرف سهم ال          
فرص نمو الشركة فً فترة معٌنة كلما كان العابد المعدل بالمخاطرة والذي ٌحممه سهمها فً فترة الحمة 

بالرغم من شٌوعه  خاطا تمادوأن هذا االع النمو،وأن الشابع هو أن أسهم النمو هً أسهم لشركات  أدنى،
 الخاطا.وهو المسإول عن ذلن التعرٌف  Cognitive Basis رفًتؤتً مما سمً باالنحٌاز المعٌاري المع

 هو السهم تمدم،وكما أشٌر لهذا فٌما  النمو،وسهم  النمو،هً أسهم لشركات  النمو وال ٌشترط أن تكون أسهم
وٌحصل السهم على  المخاطرة.و معدل العابد األعلى من بٌن كل األسهم فً السوق فً ظل تماثل خصابص ذ

 األخرى.دنً من لٌمته ممارنة باألسهم ٌاألعلى ألن السوق فً لحظة زمنٌة معٌنة  معدل العابد
هً تلن األسهم التً تنمو مبٌعاتها وعوابدها بنسبة تزٌد عن نسبة النمو االلتصادي على مستوى االلتصاد ف      

او ممارنة مع نسبة النمو المتحممة فً المطاع الذي تنتسب الٌه الشركة وتتمٌز منتجات هذه الشركات  المومً،
بالتطور التكنولوجً والمعرفً وتغٌرها حسب الذوق والحاجة وبنماذج جدٌدة ومتطورة ولذلن فان نفماتها 

 السوق،واالحتفاظ بنسبتها من  على البحوث كبٌرة لضمان تمدٌم الجدٌد من السلع واستمرارٌة النمو والتطور
 المضارب.وتتؤثر مثل هذه األسهم بالسوق وعلٌه تتذبذب اسعارها بشكل كبٌر ولذلن ٌفضلها المستثمر 
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   Income Stocks   الدخل أسهم -3
 

وهً تلن األسهم التً تتمٌز بتوزٌع األرباح بصورة مستمرة وبمعدل أكثر من المتوسط ممارنة           
أن طبٌعة استمرارٌة حصول حاملها على االٌرادات الجارٌة من توزٌع األرباح وبمعدل  ألخرى،ابالشركات 

والمستثمر  ،جاريالحصول على دخل نمدي  فًالمستثمرون الراغبٌن  وٌفضلهاالسوق، أكثر من متوسط 
الشرابح من المحافظ مثل فبة المتماعدٌن، وصنادٌك االدخار، وحدات الضمان، وحدات التماعد، إذ أن هذه 

 المستثمرٌن تحتاج الى سٌولة نمدٌة مستمرة لتحمٌك أهدافها.
ٌسعى بعض المستثمرون لشراء أسهم الدخل أساسا بهدف الحصول على الممسوم النمدي من األرباح وهذا أذ 

لى واألفراد الذٌن ٌستثمرون للحصول ع الدخل لد ٌمثل للبعض الحافز األساس لالستثمار فً األوراق المالٌة،
وٌهتم المستثمرون  للتنبإ، ال  من توزٌعات الدخل ولاب ا  منتظم شكال   یالدخل ٌبحثون عن أوراق مالٌة تعط

بتملٌل مخاطرة أصل االستثمار لذا علٌهم أن ٌركزوا على تلن األسهم التً تكون عرضة لتملبات ألل فً 
  .أسعارها

 

 Periodic shares        الدورٌة األسهم -4
 

 وكسادوالدورات االلتصادٌة من رواج  تهااوإٌرادتتمٌز هذه االسهم بارتفاع درجة العاللة بٌن ارباحها          
نمو التصادي فإن هذه  وٌرافمهفعندما ٌكون رواج التصادي  فٌه،التً ٌمر بها االلتصاد وتملبات الظروف 

 والسٌارات.صناعة مواد البناء  شركاتومن األمثلة على ذلن  خسارة،األسهم تحمك ربح وعند الركود تحمك 
 

 Defensive stocks( المدافعةاألسهم ) الدفاعٌةاألسهم  -5
 

دخل االلتصاد  كان تتمٌز االسهم الدفاعٌة باستمرارٌة حصول حاملها على العوابد الجارٌة حتى لو              
( متزاٌدة خالل Stable and safeفهً اسهم ٌتولع بماء أسعارها مستمرة ومؤمونة ) الركود،فً مرحلة 

الركود االلتصادي وتدهور األعمال، أو خالل التملبات الحادة لألسواق المالٌة، بمعنى أنها تبمى غٌر متؤثرة 
فٌعد هذا النوع من األسهم جذابة  , نسبٌا بمدة االنكماش فً دورات األعمال، وال توصف بؤنها مماومة للركود

ها ال تتؤثر بالركود ألن الطلب اتتجنطبٌعة م حٌث,  ابد مإكد وآمنللمستثمرٌن الراغبٌن فً الحصول على ع
وعادة تكون مثل هذه  للمواطن(بعض الخدمات المهمة  األدوٌة، )األغذٌة،علٌها غٌر مرن مثل صناعة 

  المتوسط.األسهم لادرة على تحمٌك عابد أفضل من 
 

 Speculative shares )المجازفة(المضاربة أسهم  -6
 

االستثمار بها والناجمة عن احتماالت عدم  یوهً تلن األسهم التً تتمٌز بارتفاع درجة المخاطر عل            
تحمٌك ربح عادي أو تحمٌك خسارة أو أنها تحمك ربح غٌر عادي مثل أسهم الشركات حدٌثة التؤسٌس وذات 

ٌدة وتطوٌرها إلثبات لدرتها والمنتجات الجد تالتكنولوجٌا المتطورة والتً تموم باستمرار بابتكار االختراعا
 المالً.على ارباح عالٌة وترتفع لٌمتها فً السوق  االتنافسٌة فً السوق وبما ٌإدي إلى حصوله

المستثمرٌن على  أذ تشترى األسهم المجازفة على امل تزاٌد أسعارها مستمبال وبدال من استناد لرارات     
أسهم المضاربة ٌراهنون على أن ما لد ٌستجد من معلومات البٌانات التارٌخٌة الخاصة بالشركة فؤن مشتري 
على نمو الشركة وٌزٌد من سعر السهم ، وتمٌل لٌم هذه  ا  أو اكتشافات أو وسابل أنتاج سوف ٌإثر اٌجابٌ

مات جدٌدة تتعلك بمستمبل الشركة ، وتكون ) بٌتا ( معلوكثٌرا عند استالم  باألسهم ومضاعفات أرباحها للتمل
م دابما أكبر من الواحد وعلى المستثمرٌن فٌها التهٌإ الحتمال تحمك الخسابر إذ أنه ال ٌنتظر تحمك هذه األسه

 األرباح على الدوام .

 Value concepts of common stocks    مفاهٌم المٌمة لألسهم العادٌة -ثالثا 

  Liquidation Value لٌمة التصفٌة - أ
 

تعرف بؤنها المبلغ الذي ٌمكن الحصول علٌه من بٌع أحد األصول أو مجموعة من األصول أو كافة           

فمثال إذا أرادت الشركة أن تبٌع آلة  ٌستخدمها،األصول بمعزل عن المإسسة أو التنظٌم اإلداري الذي كان 
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أما فً حالة  التصفٌة، فً السوق فإن السعر الذي تباع به ٌدعى سعر هاضوعرلدٌمة أو مجموعة من اآلالت 

تصفٌة الشركة فإن المٌم التً تجلبها هذه الموجودات بعد استبعاد الدٌون المترتبة على الشركة تدعى المٌمة 

 .التصفوٌة للشركة
 

 Book Value      المٌمة الدفترٌة -ب
 

وتمثل تكلفة شراء هذا األصل نالص االهتالكات  الشركة،وهً المٌمة المحاسبٌة لألصل فً دفاتر          

ولد تصل المٌمة الدفترٌة لألصل إلى الصفر عند اهتالكه بالكامل ولكن ما زال له  Accumulated المتراكمة

 .لٌمة التصادٌة ألنه ما زال منتج

مٌن وتساوي المٌم الدفترٌة لشركة إجمالً الموجودات نالص المطلوبات وتتضمن حموق المساه     

أما المٌمة الدفترٌة للسهم العادي  المحتجزة.االحتٌاطات واألرباح  اإلصدار،عالوة  المال،وحسابات رأس 

Book Value Per Share  وتعكس هذه المٌمة ما لدمه  األسهم،فتساوي لٌمة رأس المال على عدد

از األرباح لتموٌل طرٌك احتج وعنأو غٌر مباشرة  والعالوات(الرأس والمدفوع )المساهمون مباشرة 

 استثمارات الشركة لكنها ال تعكس الموة اإلٌرادٌة لهذه االستثمارات.
 

  Market Value المٌمة السولٌة -ت
 

فإن سعره فً السوق  العادي،بالنسبة إلى السهم  السوق.وهو السعر الذي ٌمكن أن ٌباع به األصل فً         

وذلن فً ضوء ربحٌة الشركة ففً بداٌة أعمال  للسهم،لد ٌساوي أو ٌكون أعلى أو ألل من المٌم الدفترٌة 

وذلن لعدم وجود سجل من األداء  الدفترٌة،من الممكن أن تكون المٌمة السولٌة للسهم مساوٌة للمٌمة  الشركة،

حٌن تحمك الشركة أرباحا عالٌة ومتنامٌة ٌرتفع سعر السهم و لألرباح،للشركة ٌدل على مدى تحمٌك الشركة 

أما إذا كانت ربحٌة الشركة متدنٌة أو أنها تتكبد خسابر مستمرة فإن  لسهم،لفً السوق فوق المٌمة الدفترٌة 

 .سعر السهم فً السوق سٌنخفض تحت المٌمة الدفترٌة للسهم

العرض والطلب فً  نٌب Equilibrium نٌهزتواٌمة على أي حال إن المٌمة السولٌة للسهم هً عبارة عن ل 

 على لٌمة السهم. Market Consensusالسوق وبالتالً فإنها تمثل إجماع السوق 
 

  Intrinsic Value    المٌمة الحمٌمٌة  - ث
 

ٌرتبط مفهوم المٌمة الحمٌمٌة باألوراق المالٌة عامة وباألسهم العادٌة بشكل خاص وٌدل على المٌمة         

لسهم على ضوء لوتحدد هذه المٌمة بالنسبة  Fair Market Valueالمعمولة أو المٌمة السولٌة العادلة 

أفاق النمو المستمبلٌة  المساهمٌن،األرباح الموزعة على  الشركة،معطٌات موضوعٌة تشمل لاعدة موجودات 

 .وكفاءة إدارة الشركة

إن لٌمة السهم المحسوبة على هذه األسس هً ما ٌهم المستثمر بالدرجة األولى على اعتبار أنها تمثل        

ممارنة بٌن المٌمة الحمٌمٌة المحسوبة وسعر  بؤجراءوٌموم المستثمر عادة  السهم.ما ٌجب أن تكون علٌه لٌمة 

فإن ذلن ٌعنً أن السهم ممٌم بؤكثر مما  الحمٌمٌة،فاذا كان سعر السوق أعلى من المٌمة  ق،السوالسهم فً 

بل على العكس ٌجب التخلص من السهم إذا كان للمستثمر  لالستثمار،وال ٌصلح  Over - valuedٌجب 

لل مما ٌجب أما إذا كان سعر السوق ألل من المٌمة الحمٌمٌة فإن ذلن ٌعنً أن السهم ممٌم بؤ فٌه،مركز 

Under - valued  وأنه ٌصلح لالستثمار ألن سعر السوق ٌجب أن ٌرتفع مع الولت لٌصل إلى المٌمة

  للمستثمر.الحمٌمٌة مما ٌحمك ربحا رأسمالٌة 

ومن الممكن أن  ٌجب.وعندما ٌكون سعر السوق مساوٌا إلى المٌمة الحمٌمٌة فإن السهم ٌكون ممٌما كما       

أهمها المضاربات والتالعب فً  عدة أسبابعن المٌمة الحمٌمٌة للسهم وٌنتج ذلن عن ٌختلف سعر السوق 

غٌر الكافً عن  Disclosureاإلفصاح  الشركة،عدم توفر المعلومات عن أداء  البورصة،أسعار األسهم فً 

السوق البطء فً ردة فعل  المستثمرٌن،تحلٌل المعلومات بشكل خاطا من لبل  الشركة،المعلومات من لبل 
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أن االختالف بٌن سعر السوق والمٌم الحمٌمٌة للسهم  الواردة.من حٌث تعدٌل سعر السهم وفما للمعلومات 

 المصٌر.ح واالستفادة من عملٌات شراء أو بٌع األسهم فً المدى بٌخلك فرصا للر
 

 مٌزات األسهم العادٌة كمصدر للتموٌل  
 

 :وهًمزاٌا ترتبط باستخدام األسهم العادٌة كمصدر للتموٌل طوٌل األجل عدة هنان 

 .األسهمأن الشركة غٌر ملزمة لانونٌا بإجراء توزٌعات لحملة هذه  -5

 .إذ ال ٌجوز لحاملها استرداد لٌمتها من الشركة التً أصدرتها للتموٌل،تمثل هذه األسهم مصدر دابم  -2

وهو أمر ٌترتب  الملكٌة،إلى انخفاض نسبة المروض إلى حموق إصدار المزٌد من األسهم العادٌة ٌإدي  -3

 علٌه زٌادة المدرة االلتراضٌة المستمبلٌة للشركة.

 .جارٌة تحمٌك أرباح رأسمالٌة وأرباح -4

  لسهولة تداولها فً السوق الثانوي ارتفاع درجة السٌولة -5

 .سهولة تنفٌذ الصفمات ونمل الملكٌة وانخفاض تكالٌف التداول -6

 .بارتفاع العابد ممارنة باألدوات االستثمارٌة األخرىتتمتع  -7
 

 :خطر االستثمار فً األسهم العادٌة 
 

 ٌتعرضالتً  المتعددة االخطار والعٌوب وإلى جانب هذه المزاٌا ٌعتري التموٌل باألسهم العادٌة بعض       

 أهمها:واالستثمار فً األسهم العادٌة  لها

 .واالجتماعًالظروف السٌاسٌة واالستمرار االلتصادي  -1

 .معدالت التضخم وأسعار العملة والدورات االلتصادٌة من رکود ورواج التصادي  -2

 .والضراببالتشرٌعات السٌادٌة كالموانٌن واألنظمة   -3

عة التشغٌلٌة عة المالٌة والراففاألخطار غٌر المنتظمة التً ترتبط بالشركات من حٌث كفاءة اإلدارات الرا  -4

 .والمنافسةوالتطور التكنولوجً 

 :األخطار غٌر الملموسة التً ترتبط بطبٌعة المستثمر وتفضٌالته وهً  -5

 .متوازنةالخوف والطمع والذي ٌإدي إلى اتخاذ لرارات غٌر   - أ

  المستثمرٌن  ومجموعةوالتً تعنً الشراء عندما ٌتجه السوق  المطٌع( )غرٌزةالركض وراء الجموع  - ب

 .مر ما ٌعمل الجماعة فً السوقثالشراء فً عمل المستنحو 

 .خطر نمص السٌولة الذي ٌإدي إلى بٌع األوراق المالٌة الجٌدة - ت

 .االرتباط بسهم معٌن وجعله الوحٌد فً المحفظة االستثمارٌة - ث

 :ٌعتري التموٌل باألسهم العادٌة بعض العٌوب من أهمها الخطاروإلى جانب هذه ا

تتحملها الشركة، وٌرجع ذلن إلى سببٌن ربٌسٌٌن: أولهما أن العابد الذي ٌتطلبه حملة ارتفاع التكلفة التً  - أ

هذه األسهم عادة ما ٌكون مرتفعا، نظرا للمخاطر التً تتعرض لها األموال المستثمرة. ثانٌهما أن أرباح 

ومن ثم ال األسهم على عكس فوابد المروض ال تعتبر من بٌن التكالٌف التً تخصم لبل حساب الضرٌبة، 

 .ٌتولد عنها أي وفورات ضرٌبٌة

إصدار أسهم جدٌدة ٌحتمل أن ٌترتب علٌه دخول المساهمٌن جدد، مما ٌعنً تشتت أكبر لألصوات فً  - ب

الجمعٌة العمومٌة، ولد ٌكون فً هذا إضعاف لمركز المالن المدامى، غٌر أن هذا العٌب لد ٌمكن التغلب 

 العادٌة.ٌة فً شراء اإلصدارات الجدٌدة من األسهم علٌه بإعطاء المالن المدامى حك األولو
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 حك األولٌة    Rights Issues  
 

 أسهمتتمثل هذه األولٌة بؤنه إذا رغبت الشركة فً الحصول على التموٌل عن طرٌك طرح         

فتكون ملزمة أن تموم بطرح األسهم أوال على المساهمٌن المدامى إال إذا كانت رغبة المساهمٌن عدم 

األسهم الجدٌدة تطرح  ومن أجل الحفاظ على تركٌبة الملكٌة الحالٌة للشركة فإن الحك.ممارسة هذا 

ته فً الشركة كل مساهم ٌؤخذ حمه حسب نسبة مساهم بمعنى   Pro - Rata بؤسلوب النسبة والتناسب

 .أسهمكان ٌكون سهم لكل أربعة 

إن لهذا النوع من التموٌل مٌزة تتمثل بؤن تكلفته ألل من طرح األسهم إلى االكتتاب العام على       

أساس أنه ال ٌتطلب التكالٌف التً تكون عادة مصاحبة لالكتتاب العام من لرطاسٌة وإعالنات بالصحف 

التموٌل ٌحافظ على ملكٌة المالن المدامى من حٌث عدم السماح لدخول  الخ ... كذلن فإن هذا النوع من

مساهمون جدد إلى الشركة ولكن ٌمكن أن ٌكون هذا األسلوب غٌر فعال فً حالة أن احتٌاجات الشركة 

ومن أجل تشجٌع المساهمٌن المدامى على  تغطٌتها.التموٌلٌة تفوق إمكانٌة المساهمٌن الحالٌٌن فً 

 22-15ً هذا النوع من اإلصدارات فإنه ٌتم طرح األسهم بخصم وبنسبة تتراوح ما بٌن ممارسة حمهم ف

 .والمثال التالً ٌوضح فكرة حك األولٌة للسهم.% من المٌمة السولٌة 

 (:5مثال رلم )
 

دعنا نفترض أن شركة ما ممولة بالكامل من حموق الملكٌة وترغب فً الحصول على أموال       

على أن  المبلغ،ولد لررت الشركة إصدار أسهم جدٌدة للحصول على هذا  دوالر.إضافٌة لٌمتها ملٌون 

لسهم هذا ولد كان سعر ا أسهم.ٌعطً للمساهمٌن المدامى األولٌة حك الشراء بحٌث ٌوزع سهم لكل ثالثة 

ما هو  سنت. 162للمساهمٌن المدامى بسعر  بٌعه سنت وترغب الشركة فً 222لبل اإلصدار ٌبلغ 

  سهم؟ 3222تؤثٌر ذلن على مساهم ٌمتلن فً هذه الشركة 

 :إن لٌمة السهم بعد إصدار حك األولٌة ستكون
(      ) (      )

 
  = 1.90 

السإال الذي ٌطرح نفسه ما تؤثٌر ذلن على المساهم  سنت. 12إذا انخفض سعر سهم الشركة بممدار 

 :سهم فً هذه الشركة فً حالة 3222الذي ٌمتلن 

 .الحكعدم ممارسة  -1

 .الحكممارسة  -2

الحتساب لٌمة الحك ٌطرح سعر السهم الذي ترغب الشركة فً بٌعه إلى المساهمٌن المدامى من سعر   -5

 :السهم

  1692 - 1662=  32سنت  

 المساهم هذا الحك فإن خسارته ستكونعدم ممارسة 

    

 
      

1000 x 0.30 = 300$ 

كان لدي هذا المساهم  أخرى:أو بطرٌمة  الحك.دوالر فً حال عدم ممارسته  322خسارته ستكون       

 1692دوالر اآلن أصبح سعر السهم  6222دوالر فإن مجموع ثروته هً  2سهم لٌمة كل سهم  3222

 :دوالر فإن ثروته ستصبح
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 3000x1.90 = 5700  

 6222 - 5722$ =  322لٌمة الخسارة 

 جدٌد: سهم157فً حالة ممارسة حمه فً االكتتاب الجدٌد فإن هذا الشخص ٌستطٌع الحصول على 

سهم   1000  =
    

 
 =
عدد االسهم المابمة

نسبة التوزٌع
   

 سنت 32كل سهم ٌخول هذا المساهم للحصول على خصم بممدار 

 1000x0.30 = $ 300 

157  =
   

    
 .ٌستطٌع هذا المساهم شرابها فً ضوء حجم مساهمته عدد األسهم الذي =  

 :ثروة هذا المساهم الجدٌدة ستصبح 

    x 1.90 3157 = 5998دوالر  

سهم وبالتالً فإن  3157وهً حجم ثروته كما كانت فً السابك ولكن ما تغٌر هو عدد األسهم التً أصبحت 

 .سهم 3222سهم بدال من  3157على توزٌعات أرباح على  هذا المساهم سٌكون مخول للحصول

  آلٌات التأثٌر على أسعار األسهم  

هنان بعض األلٌات تستخدمها الشركات فً التؤثٌر على أسعار األسهم سواء باتجاه رفع سعر األسهم       

 :أهمهانة ندرج معٌأو خفضها وضمن ضوابط 

 Share Repurchase                    إعادة شراء األسهم -أ 

ارٌة فمد ٌكون من األفضل توزٌع إذا كانت الموارد المالٌة المتاحة للشركة تفوق االحتٌاجات االستثم        

الفابض على المساهمٌن ولد ٌكون التوزٌع فً صورة نمدٌة أو فً صورة إعادة الشراء الشركة ألسهمها 

ٌح ذلن ضوٌإدي ذلن اإلجراء إلى انخفاض عدد األسهم وبالتالً ارتفاع ربحٌة السهم ولٌمته السولٌة ولتو

 :دعنا نؤخذ المثال التالً

 (:2مثال رلم )

ملٌون دوالر وأن عدد األسهم المابمة لدى هذه  225لنفرض أن شركة ما حممت أرباحا ممدارها       

ملٌون  18دوالر للسهم وترغب الشركة اجراء توزٌعات لدرها  72ألف سهم تباع بسعر  922الشركة تبلغ 

 حٌته؟بوراآلن ما أثر ذلن على كل من لٌمة سهم الشركة  .دوالر

 .دوالر 72ن اكسعر سهم الشركة 

نصٌب السهم من األرباح هو  
       

      
 دوالر 2= 

  دوالر 72=  72+ 2إذا لٌمة السهم ستصبح  

 :عدد األسهم التً تستطٌع الشركة شراءها هً

 25000 =  
       

  
 سهم     
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 :عدد األسهم المابمة بعد الشراء ستكون 

 922222 - 25222 = 875222سهم  

 :لبل إعادة الشراءربحٌة السهم كانت 

2.5 =   
       

      
 

 أما بعد الشراء ستكون

       
       

      
 = 2657 

ولكن ما هً الفابدة التً عادت على  الشراء.إذا ٌالحظ أن ربحٌة السهم لد ارتفعت بعد إعادة           

 دوالران؟ت فً الحالتٌن إذا كان نصٌب السهم من التوزٌعا المتبعة،المساهمٌن من جراء سٌاسة التوزٌع 

لن ٌتمتع بؤي مٌزة ضرٌبٌة غٌر أن هنان مزاٌا ضرٌبٌة  دخله،المستثمر الذي ٌتمتع بإعفاء ضرٌبً على 

 Information contentفسحب عدد من األسهم من التداول لد ٌحمل فً طٌاته محتوى معلومات  أخرى.

أي تصبح المٌمة السولٌة  لبله،المرار عما كانت علٌه إٌجابً لد ٌترتب علٌه ارتفاع المٌمة السولٌة للسهم بعد 

فٌكفً  للضرٌبة،وبصرف النظر عن خضوع دخل المستثمر أو عدم خضوعه  دوالر. 72للسهم أعلى من 

فالمستثمر  نمدٌة،أن لرار إعادة الشراء ٌعطً المستثمر الخٌار فً أن ٌحصل أو ال ٌحصل على توزٌعات 

أما المستثمر الذي ال ٌحتاج  األسهم.الذي فً حاجة إلى توزٌعات نمدٌة ٌمكنه أن ٌبٌع جزء مما ٌملكه من 

 .السولٌةتوزٌعات نمدٌة فٌمكنه االحتفاظ بالسهم فً الولت الذي ترتفع لٌمته 

ه للضرٌبة فؤمره أما المستثمر الذي ٌخضع دخل ضرٌبً.كان هذا عن المستثمر الذي ٌتمتع بإعفاء       

 Capital Gainٌختلف ذلن أن بعض األنظمة الضرٌبٌة ٌكون فٌها معدل الضرٌبة على األرباح الرأسمالٌة 

مما ٌعنً أن المستثمر لد ٌفضل الحصول على دخله من األسهم فً  النمدٌة،ألل من معدلها على التوزٌعات 

المعدلٌن  یكل توزٌعات نمدٌة وحتى إذا تساوبدال من الحصول علٌها على ش األسهم،شكل زٌادة فً لٌمة 

فإن الضرٌبة على التوزٌعات ستستحك بمجرد حصول المستثمر علٌها أما الضرٌبة على األرباح الرأسمالٌة 

وهو  الرأسمالٌة،ٌمكنه تؤجٌل الضرٌبة على األرباح  تثمرهذا ٌعنً أن المس األسهم.فال تستحك إال عند بٌع 

إلعادة شراء  ولعل فً المٌزة الضرٌبٌة االسمً.ألل من معدلها  Effective Rateما ٌجعل معدلها الفعلً 

األسهم تشجٌعا للشركات على إجراء التوزٌعات اإلضافٌة فً صورة إعادة شراء أسهمها بدال من إجرابها 

  .فً صورة توزٌعات نمدٌة

ومن الجدٌر بالذكر أن بعض السلطات الرلابٌة تفرض لٌود على عملٌة إعادة شراء الشركات ألسهمها       

فمثال إعادة الشراء تتطلب الموافمة المسبمة من  األسهم.وذلن من أجل حماٌة حموق الدابنٌن وبعض حملة 

التً حممتها الشركة وال  السلطات الرلابٌة ذات العاللة وكذلن ضرورة أن تكون إعادة الشراء من األرباح

 12ٌجوز إعادة الشراء عن طرٌك االلتراض كما ٌتم تحدٌد نسبة من األسهم إلعادة شرابها كؤن تكون مثال 

 % من عدد األسهم المابمة.

  Stock Dividends    أسهمالتوزٌعات فً صورة  ب.

إعطاء المستثمر عدد من األسهم بدال من إعطابه توزٌعات نمدٌة  أسهمٌمصد بالتوزٌعات فً صورة           

وعادة ما ٌشار إلى تلن األسهم باألسهم المجانٌة وٌتحدد نصٌب كل مستثمر من هذه التوزٌعات بنسبة ما 

ء الشركة إلى دفع أموال نمدٌة إلى ومن مٌزات هذا النوع من التوزٌعات هو عدم لج .ٌملكه من أسهم الشركة

ونتٌجة لزٌادة عدد األسهم فإن ذلن سٌعمل على خفض نسبة المروض / أسهم الملكٌة  كذلن مٌن.المساه
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لذا تلجؤ إلٌها الشركات  للسهم،ومن بٌن اآلثار الجوهرٌة لهذه السٌاسة هو انخفاض المٌمة السولٌة  .للشركة

مرٌن الراغبٌن فً شراء ٌخشى معها تنالص عدد المستث كبٌرة،عندما ترتفع المٌمة السولٌة للسهم بدرجة 

 .السهمأسهمها كما ٌإدي هذا اإلجراء أٌضا إلى انخفاض ربحٌة 

 (:3مثال رلم )

ذلن أن  یمعن سهم، 222دوالر وأن لدى مساهم فً هذه الشركة  32فمثال لو كان سعر سهم شركة ما       

مجانٌة  % أسهم 12   لو لررت هذه الشركة توزٌع .دوالر x 30) 222 = )6222  ثروة هذا المساهم تبلغ 

/  6222) تصبحسهم وبالتالً فإن لٌمة السهم س 22=  (x 12%   سهم 222)فسٌكون نصٌب هذا المساهم 

دوالر للسهم  32ومن هنا نالحظ أن المٌمة السولٌة للسهم لد انخفضت من  دوالر.   2763 = (سهم 222

 للسهم.دوالر  2763الواحد إلى 

   Stock Split     األسهم اشتماق - ت

لد تلجؤ الشركة إلى تخفٌض المٌمة االسمٌة للسهم مما ٌضاعف عدد األسهم التً ٌتكون منها رأس        

المال وهو ما ٌطلك علٌه باشتماق األسهم أو تمسٌم السهم أو أحٌانا تفتٌت السهم وتختلف هذه السٌاسة مع 

ٌة إلى تخفٌض المٌمة السولٌة للسهم ، بما ٌسمح بزٌادة الطلب علٌه ، وٌترن سابماتها فً أنها تهدف فً النها

ال ٌإدي فً حد ذاته  -نتٌجة اشتماق  -بالتالً أثره اإلٌجابً على مستوى سٌولته ذلن أن زٌادة عدد األسهم 

باح إلى زٌادة أرباح الشركة ، وعلٌه ٌتولع أن ٌإدي تمسٌم السهم إلى انخفاض نصٌب السهم من األر

 والتوزٌعات ، وهو أمر ٌإدي فً النهاٌة إلى انخفاض المٌمة السولٌة للسهم ، مما ٌحمك له سٌولة افضل.

حٌث أن  السهم،إلى جانب تحسٌن مستوى سٌولة  األسهم؟ولكن ما هو المنطك الذي ٌحكم لرار اشتماق     

فعلى  التوزٌعات.التؤثٌر على ممدار هنان سببٌن آخرٌن هما التؤثٌر اإلٌجابً على المٌمة السولٌة للسهم و

فمد ٌكون لذلن  األسهم،الرغم مما سبك ذكره من حصة المساهم فً ملكٌة الشركة لن تتؤثر بمرار اشتماق 

المرار تؤثٌر إٌجابً على المٌمة السولٌة للسهم وٌحدث ذلن إذا ما نظر المتعاملٌن فً السوق إلى لرار 

شر للشركة ٌتولع أن ترتفع معه المٌمة السولٌة بلمستمبل م Financial Signalالشركة على أنه إشارة مالٌة 

 ومن ثم فمد وجب التمسٌم كوسٌلة للحد من تؤثٌر ذلن على سٌولة السهم. للسهم،

 األسهم الممتازة Preferred Stock  

شؤنه  سولٌة،مستند ملكٌة له لٌمة اسمٌة ولٌمة دفترٌة ولٌمة  Preferred Stock ٌمثل السهم الممتاز       

فالسهم الممتاز ٌشبه  والسندات.فً ذلن شؤن السهم العادي وتجمع األسهم الممتازة بٌن سمات األسهم العادٌة 

وأن مسإولٌة  استحماق،ملكٌة لٌس له تارٌخ  نأنه ٌمثل ص أهمها:السهم العادي فً بعض النواحً من 

كما ال ٌحك لحملة هذه األسهم المطالبة بنصٌبهم فً األرباح إال إذا لررت  مساهمته،ودة بممدار حامله محد

وأخٌرا لد ٌكون لحملة األسهم الممتازة األولوٌة فً شراء أي إصدارات جدٌدة من  توزٌعات،اإلدارة إجراء 

 .الممتازةاألسهم 

ن نصٌب السهم من األرباح محدد بنسبة معٌنة من ومن ناحٌة أخرى تشبه األسهم الممتازة السندات فً أ     

وانه ال ٌجوز لحملة األسهم العادٌة الحصول على نصٌبهم من األرباح أو نصٌبهم فً أموال  االسمٌة،لٌمته 

وأخٌرا فإنه لد ٌنص على حك الشركة فً  منها.التصفٌة لبل أن ٌحصل حملة األسهم الممتازة نصٌبهم 

وفٌما ٌلً نعرض مزاٌا  السندات.وذلن على النحو الذي سنتعرض له عند منالشة  الممتازة،استدعاء األسهم 

  .للتموٌلوعٌوب األسهم الممتازة 
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 األسهم الممتازة كمصدر للتموٌل -5

من أهمها أنها لٌست  المزاٌاتتمتع الشركات التً تعتمد على األسهم الممتازة فً التموٌل ببعض          

وأنه ال ٌحك لحملة هذه األسهم  معٌن،وأن توزٌعات محدودة بممدار  توزٌعات،ملزمة لانونا بإجراء 

التصوٌت إال فً الحاالت التً تعانً فٌها الشركة من مشاكل صعبة كذلن فإن إصدار المزٌد من األسهم 

طالة وهو أمر ٌترتب علٌه زٌادة ال المملوكة،الممتازة ٌسهم فً تخفٌض نسبة األموال الممترضة إلى األموال 

 المستمبلٌة للشركة. االلتراضٌة

ٌضاف إلى ذلن أن لرار اصدار تلن األسهم لد ٌتضمن إعطاء المنشؤة الحك فً استدعاء األسهم التً       

وذلن فً ممابل أن ٌحصل حامله على مبلغ ٌفوق لٌمته االسمٌة وٌمثل هذا الحك  شرابها،أصدرتها أي إعادة 

وذلن بالتخلص من األسهم  السوق،مٌزة بالنسبة للشركة إذ ٌمكنها االستفادة من انخفاض أسعار الفابدة فً 

ربح منخفض أو بؤسهم ممتازة ذات معدل  كوبونوإحاللها بسندات ذات  أصدرتها،الممتازة التً سبك أن 

 .منخفض

وأول ما ٌذكر فً هذا الصدد هو  ،العٌوب وإذا كان لألسهم الممتازة كل هذه المزاٌا فإنها ال تخلو من       

ارتفاع تكلفتها نسبٌا فتكلفة التموٌل باألسهم الممتازة تفوق تكلفة االلتراض ۔ وٌرجع هذا إلى أن توزٌعات 

ومن ثم ال تحمك الشركة من ورابها وفورات  للضرٌبة،ال تخضع  -على عكس الفوابد  -األسهم الممتازة 

ضرٌبٌة ٌضاف إلى ذلن أن حملة األسهم الممتازة ٌتعرضون لمخاطر أكبر من تلن التً ٌتعرض لها 

من حصول حملة ضالممرضٌن ومن ثم ٌطالبون بمعدل أعلى للعابد فعلى عكس الممرضٌن لٌس هنان ما ٌ

أنه فً حالة اإلفالس وتوزٌع أموال التصفٌة ٌؤتً حملة األسهم كما  دوري،عابد  األسهم الممتازة على

 .الممتازة فً المرتبة الثانٌة

حما انه لٌس لحملة هذه األسهم المطالبة بنصٌبهم  التوزٌعات.كذلن ٌعاب على األسهم الممتازة إلزامٌة        

إال أنهم ٌحتفظون بحمهم مستمبال فً الحصول على  توزٌعات،فً األرباح إال إذا لررت اإلدارة إجراء 

وذلن لبل أن ٌحصل  Cumulative Featureمستحماتهم من أرباح السنوات التً لم ٌجري فٌها توزٌع 

حملة األسهم العادٌة على أي توزٌعات ٌضاف إلى ذلن عٌب ثالث ٌتمثل فً حك حملة هذه األسهم فً 

أو فً حالة عدم كفاٌة األموال التً  التوزٌعات،لٌود على إجراء التصوٌت فً المسابل التً تتعلك بفرض 

 .الممتازةٌنبغً احتجازها الستدعاء األسهم 

 Common stock valuation models     نماذج تمٌٌم األسهم العادٌة -رابعا 

 :لٌمتهاالتطورات االلتصادٌة على  وتؤثٌرأنواع االسهم من حٌث االصدار 
  للسهم:المٌمة األسمٌة  -5

هً تلن المٌمة التً تتحدد وفما للموانٌن العامة او الخاصة بكل شركة وتحدد أكثر الدول فً لوانٌن       

 (1)الشركات او االسواق المالٌة لٌمة اسمٌة للسهم العادي فمثال لانون الشركات العرالً واالردنً حدد 
تتحدد بمرار سٌادي وال توجد  (Far Value)مٌة فإن المٌمة األس نوبذل الواحد،كمٌمة للسهم العادي  دٌنار

للمٌمة االسمٌة أي مظاهر التصادٌة وتستخدم المٌمة االسمٌة لغرض تحدٌد نسبة الربح الموزع على 
 العادٌة.المساهمٌن من حملة األسهم 

  :للسهمالمٌمة الدفترٌة   -2

وهً تلن المٌمة المثبتة فً السجالت المحاسبٌة للشركة من حموق الملكٌة بعد استبعاد األسهم          
الممتازة منها باعتبارها التزام على الشركة وٌتكون حساب حموق الملكٌة من ) رأس المال المدفوع + 

ة الدفترٌة االحتٌاطات + األرباح المحتجزة + المخصصات + عالوة االصدار ( وٌمكن استخراج المٌم
بمسمة حموق المساهمٌن على عدد األسهم العادٌة المسجلة فً السوق المالً ، وتعكس لنا هذه المٌمة نسبة ما 
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( فً  Book Valueلدمه المساهم من امواله الخاصة فً تموٌل المشروع مع العلم أن المٌمة الدفترٌة ) 

 بداٌة تؤسٌس المشروع تساوي المٌمة األسمٌة له .
  :التالٌةالمٌمة الدفترٌة وفك النسبة  ستخرجنو

    = الدفترٌةالمٌمة 
حموق الملكٌة   االسهم الممتازة

عدد اسهم العادٌة
 (3.................................. معادلة رلم )  

  :التالٌةوٌمكن استخراج المٌمة الدفترٌة بالنسبة 

المٌمة الدفترٌة للسهم العادي =  
إجمالً االصول فً السجالت ( الدٌون االسهم الممتازة)

عدد االسهم العادٌة
 (4...................... معادلة رلم )    

لمإشر المٌمة الدفترٌة للسهم وٌساعد ذلن فً معرفة درجة المخاطر التً ٌتحملها المستثمر ا نا هذاوٌعطٌ
الذي ٌهدف إلى االحتفاظ بالسهم لفترة طوٌلة بعد ممارنة سعر السهم بالسوق مع المٌمة الدفترٌة ومدى 

 الشركة.إمكانٌة الحصول على المبلغ المستثمر فً حالة تصفٌة 
 :السهملٌمة إصدار   -3

 وتختلف المٌمة،هً تلن المٌمة التً تتحدد عند اتخاذ لرار أصدار األسهم وٌتم بٌعها فً السوق وفك هذه      
فتكون لٌمة اإلصدار  الشركات،لٌمة إصدار األسهم الخاصة بالشركات المابمة عن لٌمة األسهم األسمٌة لهذه 

خاصة إذا كان تداول األسهم هذه الشركة بؤسعار  السوق،أكثر من المٌمة األسمٌة وألل من لٌمة السهم فً 
الفرق بٌن المٌمة االسمٌة وسعر اإلصدار عالوة االصدار وتدفع  وٌسمى األسمٌة،مرتفعة ممارنة بالمٌمة 

 الملكٌة.مباشرة إلى الشركة المصدرة وتضاف محاسبٌا إلى حموق 
  :للسهمالمٌمة السولٌة  -4

تعامل بها فً السوق أي سعر السهم فً السوق المالً وتتحدد المٌمة وهً تلن المٌمة التً ٌتم ال         
( نتٌجة تداول األسهم فً السوق المالً ، و ٌشارن العدٌد من األطراف فً  Market Valueالسولٌة ) 

التوصل إلى هذه المٌمة ، إذ تختلف هذه األطراف فً طبٌعته وأهدافه نتفع السهم فً السوق ٌعبر عن 
السهم العادي ٌؤخذ بعٌن االعتبار لٌمة األصول فً  ٌممستفمختلفة فً الشركة محل تداول ، مجموعة آراء 

والمٌمة الحالٌة للتدفمات المالٌة ، وتحلٌل امرن وشمة الدخل إضافة الى أنها التصفٌة و بعد  الشركةسجالت 
اش ونمو العرض مكنمن حٌث الرواج واال ادٌةتتؤثر بالبٌبة الخارجٌة المحٌطة بالشركة وشوف االلتص

رضا  الشركةوالصب وتبت المالٌة ، المركز المالً واالبتمانً للشركة ، لدرتها على المنافسة ، سمعة 
المستهلكٌن نسبة نمو األرباح وممدار األرباح المحنة و الموزعة فو وٌمكن استخراج المٌمة السولٌة للسهم 

 :وفك النسٌة التالٌة

   = 
 

   
(5معادلة رلم )   …………………………………            

المٌمة السولٌة للسهم = 
 توزٌعات االرباح

 معدل الخصم   معدل النمو
 (6...................... معادلة رلم )    

إن أسعار األسهم تتؤثر بمستوى النشاط االلتصادي عن طرٌك األرباح المتولع توزٌعها وإن معدل الخصم 
ات عدالهو معدل الفابدة التً ٌرغب المستثمر استالمها وإذا كان المستثمرون ٌتولعون ارتفاع م )الرسملة(

 االنخفاض.إلى  اسعارها لستمٌ بالتالًو مسهباألار ثمسٌطالبون بالتؤكٌد بعوابد أعلى على االست فانهمة فابدال
 Real Value      الحمٌمٌة للسهم العادي المٌمة - 5

ٌمة الحمٌمٌة للسهم من خالل الممارنة بٌن لٌمة السهم االسمٌة ولٌمة السهم فً السوق ماستخراج الوٌتم          
 .سبة من األرباح التً ٌحصل علٌها المستثمرنوال

=  المٌمة الحمٌمٌة للسهممعدل 
المٌمة االسمٌة

المٌمة السولٌة
  x    (7...................... معادلة رلم )   نسبة التوزٌع 

 (:4مثال رلم )
 

المٌمة الحمٌمٌة هً  فما%  22 األرباحونسبة توزٌع  9والمٌمة السولٌة  دٌنار 7تبلغ المٌمة االسمٌة     

   للسهم؟

 معدل المٌمة الحمٌمً للسهم =
 

 
  x  2622 = 0.15  15أو  ٪ 
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  :السهملٌمة تصفٌة  - 6

وهً بذلن رصٌد السهم من  الشركة،هً تلن المٌمة التً ٌتولع المستثمر أن ٌحصل علٌها عند تصفٌة         
ممرضٌن أو  )سدادكافة حموق والتزامات الغٌر من الدابنٌن  وتسدٌدلٌمة أصول الشركة بعد التصفٌة والبٌع 
ى األولٌة عند تصفٌة وجمٌع الجهات األخرى التً تحصل عل (حملة السندات أو حملة األسهم الممتازة

 الشركة.

 معدل التصفوٌة للسهم العادي =
االصول بسعر البٌع  المدفوعات عن كامل االلتزامات

عدد االسهم العادٌة
 (8.................. معادلة رلم )   

 

  :العائدلٌم السهم حسب    -7

مر اي سعر السهم الممبول من المستثمر ممارنة بمعدل العابد ثوهً لٌمة السهم الممبولة الدفع من المست         
وهو بمعنى آخر سعر الخصم الذي تتحدد على أساسه كلفة رأس المال وٌؤخذ بنظر االعتبار العوابد فً 

 المستثمر.السوق ودرجة المخاطر التً ٌتعرض لها المبلغ 

  :العابداستخدام التالً فً تحلٌل السهم حسب  وٌمكن -ا

 = (EPs)السهم العادي عابد 
  صافً الربح بعد الضرٌبة   توزٌعات االسهم الممتازة

عدد االسهم العادٌة( المتوسط المرجح لعدد االسهم)
 (9...................... معادلة رلم )   

ان هذا المإشر ٌستخدم لتمٌٌم ربحٌة السهم العادي وهو مإشر عام للعوابد التً ٌحممها السهم وٌلعب دورا 
مهما فً تحدٌد سعر السهم وٌإثر على سعر السهم فً السوق ولذلن تموم الشركات برفع نصٌب السهم من 

  .األسهمالمإشرات المهمة فً شراء  أحداألرباح كونه 
 

 (:5مثال رلم )
 

ولٌمة  دٌنار 1222222حموق المساهمٌن  ومجموع دٌنار 522222بلغ ممدار الربح الصافً بعد الضرٌبة 

سهم فما هو نصٌب  12222فاذا بلغ عدد األسهم العادٌة  %، 8 ربحبنسبة  دٌنار 322222االسهم الممتازة 

 األرباح؟السهم من 

  322222 x 
 

   
 حصة األسهم الممتازة من األرباح دٌنار 24222=  

 العادٌة سهمصافً حصة حملة اال دٌنار 476222=  24222 -    500000 

 
      

     
 دٌنارا عابد السهم من األرباح   4766=  

  (HPY) عابد فترة االحتفاظ فً السهم -ب 

حسب لٌمة الربح توهو العابد الذي ٌحصل علٌه السهم العادي والناجم عن فترة االحتفاظ وهذه الحالة 
 للسهم: الرأسمالًالجاري والربح 

وٌعطً لنا هذا المإشر معدل المردود الذي ٌحممه المستثمر من توظٌف أمواله فً األسهم العادٌة وهو 
 .التالٌةوٌمكن حسابه بالمعادلة  ممٌاس دلٌك للعابد على االستثمار فً االسهم

 العابد على االحتفاظ بالسهم ألكثر من سنة 

HPY = 
(      )

 
 ÷ 

   (      )

 
 

=  (HPYعابد فترة االحتفاظ بالسهم )

 الربح الموزع   (سعر بٌع السهم   سعر الشراء)

عدد السنوات

 سعر بٌع   السهم   سعر شراء السهم

 

 (12................ معادلة رلم )       

  (DPSحصة السهم العادي من التوزٌع ) – ت

 =    (DPSحصة السهم العادي من التوزٌع )    
 التوزٌعات المعلن عنها  توزٌعات االسهم الممتازة

عدد االسهم العادٌة
.............. معادلة رلم 

(11) 
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وٌعطٌنا هذا المإشر ممدار العابد الجاري الفعلً الذي ٌستلمه حامل السهم ممابل االحتفاظ به اذ كما هو 
معروف ان األرباح الموزعة هً جزء من األرباح المحممة التً ممكن ان ٌتم االحتفاظ بالمتبمً منها کارباح 

  .االحتٌاطٌاتمحتجزة او فً 

  العادي:مردود السهم  - ث

=  السهم العاديمردود 
حصة السهم   العادي من التوزٌع

سعر السهم فً السوق
 (12...................... معادلة رلم )     

ٌبٌن هذا المإشر كلفة الفرصة البدٌلة أي المساعدة فً اتخاذ المرار بشؤن االستمرار فً االحتفاظ بالسهم أو 
أن العاللة بٌن مردود  الربح،ٌمٌس لدرة الدٌنار على تحمٌك  هنأل أخرى،بٌعه والتحول إلى فرصة استشارٌة 

 .السهم ولٌمته السولٌة عاللة عكسٌة فكلما ارتفع سعر السهم فً السوق انخفض مردوده الجاري
 

 (:6مثال رلم ) 
 

 لهذا السهم فان مردود السهم العادي هو: دٌنار 5مبلغ  توزٌعدٌنار وٌتم  22ٌبلغ سعر السهم فً السوق 

 مردود السهم العادي =
 

  
  =25% 

  (P / E) مضاعف سعر السهم العادي -ج 

=  مضاعف سعر السهم العادي 
سعر السهم فً السوق

عابد السهم العادي( ربحٌة السهم)
 (13...................... معادلة رلم )     

متخذ المرار عن مدى االرتفاع أو االنخفاض  رشدٌ ألنهٌعد من المإشرات المهمة جدا فً األسواق المالٌة 
وطبعا عندما ٌبتعد  المستمبلٌة،المدرة على التنبإ بحركة األسعار  وٌمنح السوق،فً أسعار السهم فً 

مضاعف سعر سهم معٌن عن النسبة المعٌارٌة المحددة فً السوق المالً فان ذلن مإشر عن احتمال 
 المستمبل.ً انخفاض المٌمة النمدٌة للسهم العادي ف

 

 (:7مثال رلم )
 

 الهامرأستوفرت لدٌنا البٌانات التالٌة عن شركة الرافدٌن حٌث تبلغ لٌمة االسهم العادٌة فً        
اصولها فً سجالت الشركة  واجمالً% 6 بربح لدره دٌنار 422222دٌنار واالسهم الممتازة  2222222

 سعرسهم وكان  222222اسهمها  عددودٌنار  1222222ولٌمة األصول عند البٌع  دٌنار 1622222

 3دٌنار واالرباح الموزعة فعلٌا  2222222وٌبلغ صافً الربح بعد الضرٌبة  دٌنار 18سهمها فً السوق 
% وتبلغ المٌمة  4% وٌتولع أن ٌكون معدل نمو األرباح السنوي  6% للسهم وكلفة راس المال فً السوق 

 دٌنار. 12السولٌة للسهم 
 

 لألرباحاستخدام التحلٌل والنسب المالٌة لتحدٌد ربحٌة السهم الواحد ومضاعف سعر السهم  المطلوب:
علمت  إذاالموزعة للسهم والمٌمة السولٌة للسهم والمٌمة الدفترٌة والمٌمة التصفوٌة وبٌان جدوى االستثمار 

 مضارب؟ان المستثمر 
 الحل:

 ( =EPsعابد السهم العادي )
       

      
 دٌنار 12=  

 = (  المٌمة الدفترٌة للسهم )
              

      
 =     

       

      
 دٌنار 6 = 

   = 
 

  
 = 30% 

   = 
   

            
 دٌنار 15 = 

المٌمة التصفوٌة للسهم العادي = 
                 

      
 دٌنار 4=  

مضاعف سعر السهم العادي = 
  

  
 مرة 162=  

مردود السهم العادي = 
 

  
 %25أو  2625=  
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 دٌنار  12 عابد السهم العادي 

 %25 السهم العاديمردود 

 مرة 162  السهم العادي مضاعف سعر

 دٌنار 12 سعر بٌع السهم فً السوق 

 دٌنار 4 المٌمة التصفوٌة للسهم العادي

 دٌنار 6 للسهم العادي الدفترٌةالمٌمة 

 دٌنار 15 المٌمة السولٌة للسهم 
 

ن سعر السهم فً السوق الل من لٌمته ال ذلنكنت مستثمر مضارب سوف تموم باالستثمار بهذا السهم و إذا
 الحمٌمٌة.السولٌة 

 

 المٌمة الزمنٌة للنمود     Time Value of Money  
 

بمعنى تولٌت  للنمود،من المبادئ الربٌسة التً ٌعتمد علٌها المرار االستثماري هو المٌمة الزمنٌة         

دوالر الٌوم أفضل  122التدفمات النمدٌة التً تحدد جدوى المشروع االستثماري من علمه من البدٌهً أن 

 :لذلندوالر فً المستمبل وهنان عدة أسباب  122من 
دوالر المستمبلً ٌعترٌها  122دوالر الٌوم مإكد الحصول علٌها فً حٌن أن  122حٌث أن  المخاطر: -5

 ". نوع من عدم التؤكد فً الحصول علٌها حسب الممولة " عصفور بالٌد أفضل من عشرة على الشجرة
 .التضخم إن الموة الشرابٌة للنمود تنخفض بارتفاع التضخم الذي لد ٌحدث مستمبال -2
الحالً على االستهالن  االستهالنعة فً تفضٌل زاالستهالن معظم األشخاص لدٌهم النتفضٌل  -3

 المستمبلً.
هذه العوامل مجتمعة تدفع بضرورة أن ٌكون المرار االستثماري المستمبلً مبنً على أسس صحٌحة أخذا 

 .باالعتبار جمٌع هذه العوامل
سلعة ٌمكن تؤجٌرها والحصول على عابد ممابل ذلن األهم من كل هذه العوامل هو أن النمود كؤي          

العابد على هذه النمود فٌما لو تم توظٌفها فً  والشركات التً ٌكون لدٌها حجم كبٌر من السٌولة تخسر عادة  
لنوات التوظٌف المتاحة كالودابع لدى البنون مثال لذلن عند الحدٌث عن العابد الذي ٌطلبه المستثمر على 

 :ٌتضمن أمواله فإن ذلن

ٌاع الفرص البدٌلة الستثمار أمواله فٌها مثل األدوات المالٌة حالٌة المخاطر ضتعوٌض المستثمر عن  -

تلن الصادرة عن الحكومات مثل السندات الحكومٌة حٌث أن مخاطر هذه  اطرخباألدوات حالٌة المٌمصد 
اماتها وال ٌوجد هنان احتمالٌة زاألدوات ٌكاد ٌكون معدوما على افتراص آن الحكومات لادرة على تسدٌد الت

 إلفالس الحكومة.

 .للنمودالتعوٌض عن المخاطر و عن تنالص الموة الشرابٌة   - 

لبل الحدٌث عن تمٌٌم األسهم والسندات إعطاء فكرة عن مفهوم المٌمة الزمنٌة لذلن أنه من الضروري و 
 .للنمود باعتبارها عامل ربٌسً فً هذا التحلٌل

 

  المٌمة الحالٌة      Present Value   
 

الحدٌث عن المٌمة الزمنٌة  وعندصم مناسب خوتمثل هذه المٌمة التدفمات النمدٌة بعد خصمها بسعر          
دوالر الٌوم تمكن  122دوالر بعد سنة حٌث أن وجود  122دوالر الٌوم أفصل من  122للنمود أوضحنا أن 

ة وكذلن فإن ندوالر بنهاٌة الس 112فإنه سٌحصل على  12الشخص من استثمارها مثال بعابدة بنسبة 

 والر بعد سنة.د 112دوالر الٌوم أو  122ٌار اما خص سٌكون له الخالش

 :فمثال الفابدة(+ سعر  1)وٌمكن الوصول إلى المٌمة الحالٌة وذلن بمسمة التدفمات النمدٌة على 

المٌمة المستمبلٌة = 
   

(     )
  =122 
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المٌمة الحالٌة = 
المٌمة المستمبلٌة

 (   سعر الفابدة)
 

 

 .%12دوالر ٌمكن الحصول علٌها بعد ثالثة سنوات مخصومة بسعر 133فمثال المٌمة الحالٌة إلى  

= المٌمة الحالٌة 
   

(      ) 
   =

   

    
 دوالر 122=    

مما سبك ٌتضح بؤنه من األهمٌة بمكان أن ٌتم األخذ بعٌن االعتبار المٌمة الحالٌة للتدفمات النمدٌة وذلن من 
 .متها العادلة الزمنٌة وهذا ما سٌتم التعرض له عند الحدٌث عن نموذج الخصمأجل احتساب لٌ

 

 خصم التدفمات المتولعة 
" أو  Over - valuedكٌف ٌستطٌع المستثمر أن ٌمرر فٌما إذا كان السهم ممٌم بؤكبر مما ٌجب "           

ٌمكن اإلجابة  “. Under - valuedأنه ٌتم تداوله بالسعر العادل لهذا السهم أو أنه ممٌم بؤلل مما ٌجب " 

" ففً هذه الحالة إذا كانت  Intrinsic Valueعلى هذا التساإل من خالل استخدام مفهوم المٌمة الحمٌمٌة " 

التكالٌف  الشركة،بٌانات المبٌعات لدى  كة،للشركل المعلومات متوفرة بخصوص النمو المستمبلً المتولع 
فإنه ٌمكن دراسة هذه المعلومات وبالتالً تمدٌر المٌمة  الشركة،التشغٌلٌة وهٌكل الصناعة التً تعمل به 

 للسهم.الحمٌمٌة 
إن سعر السهم السولً ٌتجه عادة نحو المٌمة الحمٌمٌة فإذا كانت المٌمة الحمٌمٌة للسهم أعلى من سعر السهم 

ولكن إذا كانت المٌمة الحمٌمٌة هو ألل من السعر السولً  السهم،فإن المستثمر سٌموم بشراء هذا  السولً،
 .السهمفإن المستثمر الرشٌد سٌموم بالتخلص من هذا 

إن عملٌة التحلٌل األساسً تتطلب دراسة الوضع الحالً والمستمبلً للظروف االلتصادٌة التً تعمل بها      
اسة اتجاه أسعار الفابدة سواء على المدى المصٌر والمتوسط والطوٌل بعد ذلن ٌتم دراسة الشركة مثل در

ها بعٌن االعتبار المٌزة التنافسٌة لهذه خذومن العوامل التً ٌجب أن ٌتم أ .وتحلٌل وضع الشركة نفسها
كذلن ٌجب النظر  خ ....الٌع زلنوات التو التكنولوجً،تفولها  الشركة،الشركة مثل انخفاض التكلفة لدى 

 والتكالٌف،واألداء التارٌخً ودلة التنبإ باإلٌرادات  كفاءتها،بعمك إلى خبرة اإلدارة التً تدٌر الشركة 
 .وغٌرهارص النمو المتاحة لدى هذه الشركة ف

وعن  فً الحمٌمة كل العوامل التً ذكرتها سابما تعطً بالنهاٌة فكرة موضوعٌة عن وضع الشركة       
لتصادي بشكل عام من أجل الوصول إلى تصور حمٌمً وكمً عن وضع الشركة وحتى ٌكون الوضع اال

 .التحلٌل أكثر عمما ال بد من استخدام أسلوب ما ٌسمى نموذج خصم التوزٌعات
عندما ٌتم استخدام نموذج خصم التدفمات والتوزٌعات ٌجب النظر إلى سٌاسة التوزٌع وكذلن نوعٌة المطاع  

وباستخدام هذا النموذج ٌتم تمدٌر المٌمة  المناسب.ركة من أجل استخدام نموذج الخصم التً تعمل به الش
  .الحمٌمٌة للسهم والمتمثلة فً خصم توزٌعات األرباح المستمبلٌة بسعر خصم مناسب

 

 The Value of Common Stocks               تمٌٌم األسهم العادٌة نماذج -رابعا 

  DDM ،The Dividend Discount Model          النمديالممسوم  نموذج خصم -5 
 

فهو النموذج األساسً لتمٌٌم األسهم العادٌة  المستخدمة،من أكثر أنواع النماذج  DDM ٌعد نموذج          

االعتبار عند المٌام بعملٌة  اخذها بعٌن فمط هً التً ٌجب األرباح( )ممسومالذي ٌعتبر بؤن التوزٌعات 
المستمبلٌة والتً تموم بالدرجة الربٌسٌة على  ولكن الصعوبة تكمن هنا فً تمدٌر تلن التوزٌعات التمٌٌم،
ٌتطلب هذا النموذج أن ٌموم المحلل المالً بتمدٌر توزٌعات . األسهمالمتولدة عن تلن  Earningsاألرباح 

رات أو السنوات المتولع أن وتحدٌد الفت المطلوب،وتمدٌر معدل العابد  بالمستمبل،األرباح للسهم العادي 
ٌتجزأ هذا النموذج فً حساب المٌمة الحمٌمٌة للسهم الى حاالت ثالث استنادا إلى  خاللها.تستمر التوزٌعات 
 The Zero - Growthلنمو هً حالة النمو الصفري لحاالت  ثالثإذ أن هنان  المستمبلٌة،النمو للتوزٌعات 

Model،  حالة النمو الثابتThe Constant Growth Model،  وحالة النمو المتعددThe Multiple - 
Growth Model: 
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 The Zero -Growth Mode        نموذج النمو الصفري - أ
 

على أساس أن توزٌعات السهم العادي تكون ثابتة وال تنمو وأن  DDMتموم الصٌغة األولى النموذج      

ووفما لهذا  منها.الشركة تحمك نفس األرباح كل سنة وتموم بتوزٌع جمٌع هذه األرباح دون استثمار أي شً 
 النموذج فؤن المٌمة الحمٌمٌة للسهم تحسب وفما للمعادلة:

V = 
  

 
رلممعادلة  ......................        (14) 

 حٌث أن:
V      المٌمة الحمٌمٌة للسهم = 

 = ممسوم األرباح الحالً للسهم العادي     

K      معدل الخصم = 

ولكن من المآخذ على هذا النموذج تتمثل فً االفتراضات التً لام علٌها وهً أن الشركة تحمك أرباح       
وأنها تموم بتوزٌع كل هذه األرباح دون استثمار أي شً منها  ولألبد،ثابتة فً كل سنة من سنوات عمرها 

 .وهذا غٌر صحٌح فالشركات الناجحة تنمو أرباحها بمرور الزمن بسبب أتساع أعمالها وازدهارها
ولتوضٌح ذلن دعنا نفترض أن شركة ما ترغب فً الحصول على تموٌل عن طرٌك طرح أسهم      

دوالر على هذا النوع من األسهم فً العام الماضً وأن العابد الذي  5ٌع ممتازة علما بؤن الشركة لامت بتوز

 %.5ٌطلبه المستثمر حالٌا ٌبلغ 

باستخدام المعادلة المشار الٌها أعاله فإن السعر المناسب الذي ٌباع به السهم سٌكون 
 

    
 دوالر. 122=  

إال أن هذا النموذج ٌفترض بعدم نمو التوزٌعات وبالتالً ال ٌكون مناسب الستخدامه فً تمٌٌم أسهم  
 الشركات التً تتصف لدٌها التوزٌعات بالنمو الثابت.

 

 The Constant Growth Model        الثابتنموذج النمو   - ب
 المعدل،أخرى تنمو بنفس  الىرة فتٌفترض أن نمو التوزٌعات من  والذي DDMالصٌغة الثانٌة لنموذج   

ٌتولع أن تنمو  (  )دفعها فً السنة السابمة  النمو الثابت وبالتالً فإن التوزٌعات التً تم بنموذجلذلن سمً 

وبالتالً ٌكون       g + 1))ستكون مساوٌة ل  (  )فإن التوزٌعات المتولعة خالل السنة التالٌة  ،gبمعدل 

 التوزٌعات:نمو 
   =     (1 + g)   
      =    (1 + g)  

 :للمعادلةووفما لهذا النموذج فؤن المٌمة الحمٌمٌة للسهم تحسب وفما 

V = 
  

   
         …………………………………   (15)   رلم ةمعادل 

 للسهم.الممسوم النمدي المتولع    =    :أنحٌث 

كانت التوزٌعات متولعة أن  فاذا ،kألل من  gصالحه فمط عندما ٌكون  DDMتعد هذه الصٌغة من نموذج  

 متناهٌة.فؤن لٌمة السهم سوف تكون غٌر  kبمعدل أسرع من  Perpetuityتنمو إلى األبد 
 

 (:8مثال رلم )
 

 :المعلومات المالٌة اآلتٌة تخص سهم شركة العامري
 دٌنار 2222222بلغ صافً دخلها للسنة الحالٌة   -1
  سهم 1222222عدد أسهمها المتداولة =  -2
 %.52توزع الشركة ممسوم أرباح نمدي بنسبة  -3
 %.22معدل العابد المطلوب للشركة   -4

لحساب المٌمة الحمٌمٌة لسهم الشركة فً ضوء الحاالت  DDM أستخدم نموذج خصم الممسوم المطلوب: 

 :اآلتٌة
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  .الممسومنمو فً  ال الصفري،حالة النمو  - أ
  %.12حالة النمو الثابت فً الممسوم بمعدل نمو  - ب

 

 :الحل 

 حالة النمو الصفري، ال نمو فً الممسوم. - أ

 دٌنارٌن EPS = 2222222÷ 1222222  =2 ربحٌة السهم الواحد

 دنانٌر DPS x 2 2652         =1 =الواحد ممسوم أرباح السهم  

P    =   V      / k            ,  = 1/0.20 = 5 

 دٌنار V =P  =5     المٌمة الحمٌمٌة للسهم

 %.12حالة النمو الثابت فً الممسوم بمعدل نمو  - ب

1.10 = 1 X 0.10 
1.10 = 0.10 + 1 
P = V D1/K-g                           ,                  1.1/0.20 – 0.1 = 11 

 دٌنار  V  =P  =11المٌمة الحمٌمٌة للسهم 

ومعظم  بالثبات.ت األرباح فٌها تتصف وٌستخدم هذا النموذج فً الشركات الناضجة التً تكون توزٌعا       
الشركات الكبٌرة ٌمكن تمٌٌم أسهمها من خالل استخدام هذا النموذج ولكن هذا النموذج ال ٌصلح إلى تمٌٌم 

 .المتغٌرةٌتم استخدام نموذج التوزٌعات  لذلنأسهم الشركات الناشبة التً هً فً طور النمو 
 

        P / E- Ratio Model, Price - Earnings Ratio     الربحٌة –السعر  نسبةنموذج  -2

 من هنا الى اخر المحاضرة للمطالعة فمط   Actual P / E Ratio     الفعلٌة  P / Eنسبة  -5
 

وٌمكن البحث عن  األسهم.جزء من الممارسات الٌومٌة للمستثمرٌن فً سوق  P/Eتشكل نسبة            

فً  الحالٌة،ولكن النشرة تظهر نسبة السعر الحالً إلى ربحٌة  المتخصصة،لألسهم فً النشرات  P/Eنسب 

بالرغم من منطمٌة نماذج خصم  .) المتولعة)المستمبلٌة  P/Eحٌن أن المستثمرٌن ٌكونوا أكثر اهتماما بنسٌة 

 الأذ ٌجري أو العادٌة.أال أن بعص المحللٌن ٌفضل استخدام طرٌمة أخرى لتمٌٌم األسهم  ،DDMالممسوم 

ٌمكن التوصل  السهم، وبالتالًلذلن  (P/E)ثم ٌجري بعدها تمدٌر نسبة  (EPS)تمدٌر ربحٌة السهم الواحد 

هنان نوعٌن  (.P/E)للسهم عبر ضرب األرباح الممدرة أو المتولعة فً نسبة  (P1)إلى السعر المستمبلً 

والتً تعتمد فً حسابها على األرباح الفعلٌة المتحممة خالل فترة  Actualهما النسبة الفعلٌة  (P/E)من نسبة 

والتً ٌجري تمدٌرها بافتراض أرباح تمدٌرٌة بمعزل عن  Normal )االعتٌادٌة(والنسبة الطبٌعٌة  معٌنة،

  األسواق.االضطرابات االلتصادٌة التً لد تحدث فً 
 هبفنسالجواب نعم  ؟عالٌة (P/E)أسهم الشركة بنسبة  هل ٌجب على المدٌر المالً أن ٌفرح إذا ما تم بٌع      

(P/E)  المرتفعة تجعل المستثمرٌن ٌعتمدون بؤن الشركة تمتلن فرص جٌدة(PVG0 .)أي أن أرباحها  عالٌة

ولكن الشركات ٌمكن أن تمتلن نسب . منخفض( r)وأنها تستخدم معدل رسملة منخفض  ا  مضمونة نسبٌ

(P/E)  فالشركة التً ال تحمك أٌة أرباح  األرباح.بسبب انخفاض  وإنمامرتفعة لٌس بسبب ارتفاع السعر

(FPS=0)  فً فترة معٌنة ستحمكP/E  أٌة لٌمة لو كانت  لٌمة،ممدارها ما النهاٌة طالما كانت أسهمها تمتلن

أفترض أنن تملن أسهم  نعم،فً بعض األحٌان  األسهم؟مفٌدة فً تمٌٌم  (P/E)هل تعتبر نسب  جدا.صغٌرة 

أن  جٌدة؟ل أن هذه األسهم تكون ذات لٌمة هف واسعة،فً شركة عابلٌة والتً ال ٌتم التداول بؤسهمها بصورة 
التمدٌر سٌكون ممكنا إذا ما وجدت شركة ذات أسهم ٌتم التعامل بها بصورة واسعة والتً تمتلن تمرٌبا نفس 

 (P/E) فً شركتن بنسبة (EPS) ل ضرب ربحٌة السهم الواحدومن خال النمو.الربحٌة والمخاطرة وفرص 
 .السهمالشركة الممارنة ستحصل على لٌمة 

كال فٌوجد هنان ارتباط معمول بٌن  السوق؟المرتفعة تعنً معدل رسملة منخفض فً  P/E)) نسبةهل أن     

 ،= )((PVGO) فمط أذا كانت (r) تمٌس (    ) یال (EPS) هبفنس، (r) للسهم وبٌن معدل الرسملة (P/E) نسبة
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التً ٌمكن أن تحممها الشركة فً ظل سٌاسة عدم  ةتمثل متوسط األرباح المستمبلٌ (EPS) فمط إذا كانت نسبة

 .النموتحمٌك 
سط بل ثهو صعوبة ممارنة ربحٌة السهم الواحد الذي ٌم (P/E) سبب آخر لصعوبة تفسٌر نسبة وهنان       

أن  مختلفة.أنه ٌعنً عدة أشٌاء مختلفة لعدة شركات  الواحد؟فما الذي ٌعنٌه ربحٌة السهم  (P/E) .نسبة

وهً تعكس سلسلة من الطرق  محاسبٌة،المشكلة هً أن األرباح التً تسجلها الشركة هً أرباح دفترٌة أو 
حمك األرباح أن المحاسبٌة التً ٌتم اختٌارها من لبل الشركة بصورة اعتباطٌة وتمرٌبا ٌمكن ألي شركة ت

تغٌر من لٌمة األرباح المتحممة بصورة كبٌرة من خالل تبنً إجراءات محاسبٌة مختلفة منها تغٌٌر طرٌمة 
تغٌٌر طرٌمة تمٌٌم المخزون أو االختٌار بٌن رسملة أو عدم  أو الشركة،حساب االندثار المستخدمة فً 

 .الضراببجٌل التزامات أو الطرٌمة المتبعة فً تس والتطوٌر،رسملة تكالٌف البحث 
( لذلن P/E)تمٌٌم سهم عادي ٌجري ممارنة النسبة الطبٌعٌة مع النسبة الفعلٌة الخاصة ب  ولغرض     

 Payoutولكن ٌنبغً أوال أدران العاللة بٌن الممسوم واألرباح عبر المتغٌر الوسٌط نسبة الدفع  .السهم
Ratio  ورمزها(ρ)  وكاالتً: شركة،الخاص بكل 

 Dt = ρ t. Et  معادلة رلم (16)   …………………………………         
 الممسوم :D أن:حٌث 

 ρ:  الدفع.نسبة 

 E: األرباح. 

 t: المدة الزمنٌة. 

 
  Normal P/E Ratio  االعتٌادٌة أو الطبٌعٌة  P/Eنسبة  -2
 

تعرف النسبة االعتٌادٌة بؤنها النسبة التً تكون سابدة فً لحظة معٌنة ، وكما ٌعتمد فً لحظة التمٌٌم ،       
عندها تتم ممارنة النسبة السابدة فً السوق مع النسبة الحمٌمٌة والتً تبررها حمابك التصادٌة ) ممسوم األرباح 

السوق فً ولت معٌن  P/Eالعتٌادٌة بؤنها نسبة ا P/E، معدل النمو ، معدل العابد المطلوب ( ، وتعرف نسبة 

منع ( على رأسمالها حٌن ٌكون سوق األسهم ، أو هً النسبة المتولعة عندما تحمك الشركة عابد مرضً ) م  

 Normalغٌر متؤثر بعوامل التصادٌة غٌر اعتٌادٌة ، وٌتم حساب نسبة سعر السهم إلى ربحٌته االعتٌادٌة 
P/E النسبة لعدد من الشركات ضمن المطاع الواحد ، ولمدة زمنٌة معٌنة مثال عشرة  من خالل إٌجاد متوسط

 سنوات ، وٌتم حساب النسبة الحمٌمٌة من سعر السهم إلى ربحٌته من خالل الصٌغة األتٌة :

V/Eo = 
    

     
           معادلة رلم (17)   …………………………………             

 أن:حٌث 
 V/   =   النسبة االعتٌادٌة أو الطبٌعٌة 

 المتولع.ممسوم األرباح    =       

 E        =  الواحد.ربحٌة السهم 

 Ke    =    المطلوب.معدل العابد 

g        =   األرباح.مدل النمو فً ممسوم 

 عندما:ٌالحظ بؤن هذه النسبة سوف ترتفع  
 .(p)تزداد نسبة الدفع  -1
 .(g)ٌزداد معدل النمو المتولع فً األرباح  -2
 .(K)ٌنخفض معدل العابد المطلوب  -3

تإدي زٌادة نسبة  فمثال التحمٌك،وهً ظروف صعبة  حالها،ولكن هذا ٌشترط بثبات العوامل األخرى على 
أن الممارنة بٌن  األرباح.احتجاز األرباح وبالتالً تملٌل معدالت النمو المتولعة فً  بةنسالدفع الى تخفٌض 

لن تتؤثر بمسمة كل منهما بممدار واحد  (P) بها فً السوق الفعلٌة التً ٌباع والمٌمةللسهم  (v)المٌمة الطبٌعٌة 

 .هً النسبة الفعلٌة للسهم (P/Eo) هً النسبة الطبٌعٌة للسهم و (V/Eo) لان وبالتالً (Eo) .األرباحوهو 
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 :المرارلاعدة  
 

 V/Eo                  <       P/Eo       ٌةعلالف النسبة   >الطبٌعٌة ة سبحالة الن -5
 

وبالتالً ٌفضل شراءه  السوق،فً هذه الحالة تكون لٌمة السهم الحمٌمٌة أعلى من لٌمته الحالٌة فً         
  .تتعدلوسرعان ما  Underpriced ألن تسعٌر السوق لهذا السهم مخفض به،فورا أو االحتفاظ 

 
 V /EO      >               P/Eo                 الفعلٌةحالة النسبة الطبٌعٌة > النسبة  -2

 

  Overpricedفً هذه الحالة ٌفضل عدم شراء السهم أو بٌعة ألن تسعٌره مضخم         
 

 The Zero - Growth Model         نموذج النمو الصفري - 1-2
 

عوابد  تولٌدألن احتجاز األرباح ٌستلزم  كممسوم، %( 122)ٌفترض هذا النموذج دفع األرباح بنسبة        

وهذا منافً لفكرة النموذج التً  المستمبل،جدٌدة من االستثمارات الجدٌدة وبالتالً رفع أرباح السهم فً 
    أن:أي  الزمن،تمضً بثبات األرباح خالل 

pt = 100 % = 1 

 Eo = E1 = E2  
 :كاآلتًتصبح معادلة هذا النموذج  للممسوم، ونظرا لكون األرباح مساوٌة

V = 
  

 
 معادلة رلم (18)   …………………………………           

 

  
 = 

 

 
 

 السهم.وهذه هً النسبة الطبٌعٌة الخاصة بتمٌٌم 
 

 (:9مثال رلم )
 

وٌباع  الواحد،دٌنار كممسوم السهم  (8)أفترض أن شركة ما كانت تطبك سٌاسة النمو الصفري وتنفع      

 .(10%) وأن معدل العابد المطلوب لها هو دٌنار، (65)سهمها فً السوق بمبلغ 

وأن  (،%122)وبما أن هذه الشركة تتبع سٌاسة النمو الصفري فان ذلن ٌعنً أن نسبة الدفع هً      

 .دٌنار (8)أي تبلغ  الممسوم،ح ستساوي األربا
 :فإنوعلٌه  
 

 .مرة (V/E) = 1 ÷ 0.10 =10   النسبة الطبٌعٌة 
 .مرة   65  ÷8  =8.1= ( P/E) الفعلٌةالنسبة  
ٌفضل شراء األسهم لهذه الشركة ألن تسعٌره مخفض  الفعلٌة،وألن النسبة الطبٌعٌة أكبر من النسبة  

 تتعدل.وسرعان ما 
 

  The Constant - Growth Model         نموذج النمو الثابت 2 -2
 

د النموذج افتراضاته من افتراضات نموذج النمو الثابت لممسوم األرباح إذ أن ربحٌة السهم مٌست       
وعلى وفك  النمدي(الواحد سوف تنمو بمعدل ثابت فً المستمبل مع ثبات نسبة توزٌع األرباح انسٌة الممسوم 

 :اآلتٌةالصٌغة 
    =    (1 + g)                                                …………………………………   (19) معادلة رلم 

   =    (1 + g) =    (1 + g) (1 + g) 
    =    (1 + g) =    (1 + g) (1 + g) (1 + g) 
                  :                   : 
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                   :                   :    
                           =    (1 + g)   
 

لذا فؤن نسبة سعر السهم إلى ربحٌته االعتٌادٌة فً ظل افتراضات النمو الثابت لألرباح تحسب وفك الصٌغة 
 :اآلتٌة

) DIE   =             (20)     ………………………………        معادلة رلم                                                     
   

   
)  

 

 
 

  :العواملٌتضح من صٌغة النموذج أن نسبة السعر إلى ربحٌته تتؤثر بمجموعة من 

         Dividend / Earning Per Share, (D/E or p)   نسبة توزٌع األرباح -أوال 
 .(K)معدل العابد المطلوب  -ثانٌا  
 .(g)معدل النمو المتولع فً األرباح  -ثالثا  
 

 (:50مثال رلم )
 

وتتولع تلن  السابمة،دٌنار ممسوم نمدي للسهم الواحد فً السنة  (168)أفترض أن شركة ما دفعت       

وسعر  %( 11)وأن معدل العابد المطلوب منها هو  األبد.الى  %( 5)الشركة أن ٌنمو الممسوم بممدار 

 :كاآلتًستكون  (ρ)نسبة الدفع  نفؤ دٌنار، (2.7)كانت  (E) بافتراض أن دٌنار. (42)سهمها حالٌا هو 
 %  2.7 / 1.8    66667 = =( D/E or p) األرباحنسبة توزٌع  
 

  :كاآلتًفإن النسبة الطبٌعٌة أو االعتٌادٌة والفعلٌة ستحسب  وعلٌه

 مرة 266667 (1 + 2625 +2611 - 2625) = 11.67 = (V/E) الطبٌعٌة النسبة

  مرة 142 267  =14.81 ( =P/E) الفعلٌةالنسبة  
ن تسعٌرة السهم لهذه الشركة مضخم اأن النسبة الطبٌعٌة أو االعتٌادٌة ألل من النسبة الفعلٌة ف وبما

Overpriced. 

 األخرى.ثبات العوامل  ضراتافته مع ٌحبإذ أن ارتفاع نسبة الدفع تإدي الى ارتفاع نسبة السعر الى ر       
إال أن العاللة بٌن  ربحٌته.السعر إلى  بةونسوالنتٌجة نفسها تنطبك على العاللة بٌن معدل النمو المتولع 

بمعنى أن ارتفاع معدل العابد المطلوب ٌإدي  عكسٌة،عاللة  ٌتهحبالسعر الى ر بةونسمعدل العابد المطلوب 
والعكس أن انخفاض معدل العابد المطلوب ٌإدي إلى ارتفاع نسبة  ربحٌته، یلاالى تخفٌض نسبة السعر 

ن معدل ولة كاهذا من جانب ومن جانب آخر ال ٌمكن استخدام صٌغة النموذج فً ح ربحٌته. یلار سعال
نت الشركة تحتجز جمٌع اكذلن إذا باإلضافة إلى  مطلوبالنمو المتولع فً األرباح أكبر من معدل العابد ال

 .صفرا  أن نسبة توزٌع األرباح األرباح أي 
 

  Present Value Growth Opportunities Model, PVG0 موننموذج فرص ال -2-3
 

 ذإ المتاحة،ٌستمد النموذج افتراضاته من طبٌعة العاللة بٌن األرباح المستمبلٌة والفرص االستثمارٌة          
الفرص التً ٌكون لها  المستمبلٌة،أن الزٌادة فً األرباح المستمبلٌة ترتبط بمدى توفر الفرص االستثمارٌة 

والتً  المخططة،صافً لٌمة حالٌة موجبة تجعل من الزٌادة فً سعر السهم تعكس كافة حمابك االستثمارات 
لمنافع المتحممة من تلن االستثمارات فً توفر معدل عابد متولع أكبر من معدل العابد المطلوب نتٌجة زٌادة ا

وفً مثل هذه العاللة بعد لرار المبادلة بٌن توزٌع األرباح واحتجازها  النمو.ضوء المٌمة الحالٌة لفرص 

 .أمامهاٌتحدد باتجاهات اإلدارة نحو الفرص االستثمارٌة المتاحة 
ٌتضح مما تمدم أن لهذا النموذج طرٌمة لتمدٌر المٌمة الحمٌمٌة للسهم عن طرٌك تمدٌر المٌمة الحالٌة        

بما فٌها األرباح المحتجزة التً ٌعاد استثمارها وعلى وفك  االستثمارٌة،لألرباح المتولعة من الفرص 
 اآلتٌة:الصٌغة 

P = 
    

 
 + PVGO           …………………………….   (21) معادلة رلم  
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 :حٌث أن
 : PVGO النموالحالٌة لفرص  المٌمة.  

 :ة االتٌةغفٌما ٌتم حساب المٌمة الحالٌة لفرص النمو على وفك الصٌ

PVGO = 
    

   
 *

   ( )

   
  معادلة رلم (22)  .……………………………          +

 حٌث أن

  g: معدل نمو األرباح 
 b: نسبة احتجاز األرباح 

فمن  األرباح،وضمن إطار العاللة بٌن نسبة سعر السهم إلى ربحٌته وفرص النمو فً ظل نموذج        
لذا ٌمكن أعادة صٌاغة نموذج  المتولعة.المفٌد استخدام نسبة السعر إلى ربحٌته كمإشر لفرص النمو 

 األرباح على أساس نسبة السعر الى ربحٌته وعلى وفك الصٌغة االتٌة:
  

   
 = 

 

 
 (   

    

     
  معادلة رلم (23)  .……………………………          (

فؤن ارتفاع نسبة السعر الى ربحٌته دالة لفرص النمو المتولعة فً المستمبل من االستثمارات المتاحة       
نرٌد أن نتجه نحو المفهوم المتعلك بفرص  واالنلمد تكلمنا سابما عن معدل نمو ممسوم األرباح  الشركة.أمام 
لسهم إلى األبد وأن الشركة توزع كل هذه األرباح إلى gتصور شركة بمستوى من دفعات األرباح  النمو.

 .أرباحالمساهمٌن كممسوم 
EPS = Div 

:  EPS      ربحٌة السهم الواحد 

  Div        :ممسوم األرباح للسهم الواحد 

فان لٌمة السهم  Perpetuityالصٌغة الدابمة  ومن“.  Cash Cowالمنشؤة من هذا النوع غالبا ما تسمى "  

    “ Cash Cow"  لٌمة السهم الواحد عندما الشركة تعمل كمشروع مربح هً:الواحد 
   

 
 = 

   

 
  معادلة رلم (24)  .……………………………      

 r: الخصم لمعد 

هذه السٌاسة فً توزٌع كل األرباح كممسوم لد ال تكون المثالٌة ألن كثٌرا من الشركات لدٌها فرص        
وألن هذه المشارٌع ٌمكن أن تمثل جزءا هاما لمٌمة  مربحة.فً مشارٌع  االستثمار) الفرص)نمو والتً هً 

 .لمساهمٌناالمنشؤة فإنه من الحمالة التخلً عنها ممابل توزٌع كل األرباح كممسوم على 
ركز فمط على نبالرغم من أن الشركات غالبا ما تفكر فً مصطلح مجموعة من فرص النمو دعنا        

نفرض أن المنشؤة تحتجز كل الممسوم  “.فرصة نمو واحدة وهً فرصة االستثمار فً مشروع واحد " مفرد 
للسهم الواحد فً  ةصافً المٌمة الحالٌ معٌن.لكً تستثمر فً المٌزانٌة الرأسمالٌة لمشروع  1فً تارٌخ 

 لفرصة النمو سهم( )لكلالذي ٌرمز إلى صافً المٌمة الحالٌة  NPVGOهً  )صفر(المشروع فً التارٌخ 
Net Present Value (“Per Share”) of Growth Opportunity. 

  ؟1إذا لررت المنشؤة أن تمبل المشروع فً تارٌخ  )صفر(،ما هو سعر السهم الواحد فً التارٌخ 
  :اآلنألن لٌمة السهم الواحد للمشروع تضاف الى سعر السهم األصلً فان سعر السهم ٌجب أن ٌكون     

 سعر السهم بعد أن تلتزم الشركة بالمشروع الجدٌد = 
   

 
 + NPVGO    ……………………………  (25) معادلة رلم  

 :مختلفٌنلطرفٌن  مجموعكد ٌمكن أن ٌنظر إلٌه احهم الوستشٌر الى أن سعر ال أعالهأذن المعادلة 

 األول:   * 
   

 
 .المساهمٌنوهو المٌمة إذا وزعت ببساطة كل األرباح على   

 " إذا احتجزت المنشاة األرباح لتموٌل مشروع جدٌد. Additional Valueالمٌمة اإلضافٌة "  الثانً: *
 

 
 



 

55 
 

 (:55مثال رلم )
 

إذا لم تؤخذ بؤٌة  Perpetuity لكل سنة دابم دٌنار،ملٌون  (1)صافً دخل ممداره  XYZ تتولع شركة      

دٌنار =  12)ر إذن ربحٌة السهم الواحد دسهم مص 122222فرص استثمارٌة جدٌدة ولدى الشركة 

مشروع  دٌنار على 1222222لصرف  1المنشاة لدٌها فرصة فً التارٌخ  (.122222دٌنار /  1222222

 للسهم(دٌنار  2112 )أو دٌنار 212222جدٌد وسٌحمك هذا المشروع الجدٌد أرباح لكل فترة الحمة بممدار 

 %.12معدل خصم المنشؤة هو  %. 21لسنة الواحدة فً المشروع لهذه نسبة العابد 

 المشروع؟هً لٌمة السهم الواحد لبل وبعد لرار لبول  ما
 الجدٌد:لٌمة السهم للمنشؤة لبل المشروع  -1

V = 
   

 
 = 

  

   
 = 100 

 :1المشروع الجدٌد فً تارٌخ  لٌمة

-1000000 + 
      

   
 = 1100000 

تمثل المٌمة  (23)المعادلة ,  2التدفك الخارج األول ٌحدث فً التارٌخ و   1 ألن االستثمار كان فً التارٌخ

 . 1للمشروع الجدٌد فً التارٌخ 
  :كالتالًحدد المٌمة فً التارٌخ صفر بواسطة خصم خلفً لفترة واحدة ن 

  )صفر(لٌمة المشروع الجدٌد فً التارٌخ 

1122222  =
       

    
 

 (122222/  1222222=  12)للسهم هً  NPVG0ن ذأ

 هو:سعر السهم الواحد  
 EPS / r + NPVGO = 100 + 10 = 110 

هً صرفت  1 أساس صافً المٌمة الحالٌة مباشرة ألن كل األرباح فً التارٌخالحساب ٌمكن أن ٌتم على 

ممسوم األرباح فً كل الفترات  .التارٌخولم ٌدفع أي ممسوم إلى المساهمٌن فً هذا  الجدٌد،على المشروع 

 :الحالةحٌث أن فً هذه  دٌنار( 212222دٌنار +  1222222دٌنار =  1212222)الالحمة هو 
 Cash Cow .هً XYZ دٌنار هو الممسوم السنوي عندما 1000000 

 .الجدٌددٌنار هً المساهمة اإلضافٌة للممسوم من المشروع  210000 
وألن ممسوم  دٌنار(. 12612=  122222دٌنار /  1222222)دٌنار  12612ممسوم األرباح للسهم هو  

  :2األرباح هذا ٌبدأ فً التارٌخ 

              دٌنار(  121= )261/ 12612) دٌنار 121هو  1سعر السهم فً التارٌخ 

 دٌنار( 112=  161دٌنار /  121)دٌنار  112هو  )صفر(سعر السهم فً التارٌخ 

حٌن كان  % فً 21 بالحظ أن المٌمة خلمت فً هذا المثال بسبب أن المشروع كسب معدل عابد       

% وهنا  12لٌس هنان لٌمة ٌمكن أن تخلك إذا كسب المشروع معدل عابد  %. 12معدل الخصم هو فمط 

NPVGO  وستكون  12. والمٌمة ستكون عالٌة إذا حمك المشروع معدل عابد ألل من 2ستؤخذ المٌمة %

NPVGO  سالبة.فً هذه الحالة 

  :NPVGO شرطان ال بد أن ٌجتمعا لتعظٌم

 .المشارٌعاألرباح ٌجب أن تحتجز لكً ٌكون باإلمكان تموٌل  -1
 موجب.المشارٌع ٌجب أن تمتلن صافً لٌمة حالٌة  -2

 

 Free Cash Flow    التدفك النمدي الحر
 

دة استثماره فً نشاطات اعافك النمدي الحر بانه النمد الذي ال ٌحتجز فً الشركة لغرض تدٌعرف ال        
  :التالٌةالصٌغة  وٌؤخذ الشركة،
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  االستثمار -الكلفة  -التدفك النمدي الحر = اإلٌرادات 
ان ممسوم األرباح للسهم فوي  أرباح.وأن النمد الذي ال ٌعاد استثماره فً الشركة ٌتم توزٌعه كممسوم        
 (DCF) وأن المعادلة العامة للتدفمات النمدٌة المخصومة .الواحدد سٌساوي التدفك النمدي الحر للسهم حالوا

 .الواحدٌمكن أعادة كتابتها بصٌغة اإلٌرادات والتكالٌف واالستثمارات للسهم 
 

   = ∑
(                        ) 

(   )
 
  معادلة رلم (26)  .……………………………       

أن من غٌر الصحٌح المول بؤن لٌمة السهم تساوي التدفك النمدي المخصوم لألرباح المستمبلٌة للسهم         
 )بصٌغةولٌس التضحٌة  اإلٌرادات(زٌادة  )بصٌغةحٌث أن ذلن سٌمثل المكافؤة على االستثمار  الواحد.

 الواحد.لحر المخصوم للسهم أن المعادلة الصحٌحة تبٌن أن لٌمة السهم ستساوي التدفك النمدي ا االستثمار(.
 :أماٌمكن التفكٌر بمٌمة السهم على أنها تمثل  المول،أن خالصة 

 .المستمبلالمٌمة الحالٌة لممسوم األرباح المتولع فً   -1
  .الحرالمٌمة الحالٌة للتدفك النمدي   -2
المٌمة الحالٌة الفرص  ا  المٌمة الحالٌة لمتوسط األرباح المستمبلٌة فً ظل سٌاسة عدم النمو زابد -3

 النمو.
 

   Variable - Growth Model )المتعدد( نموذج النمو المتغٌر  - ت

 
والنموذج  االستمرار.وٌستخدم هذا النموذج فً تمٌٌم أسهم الشركات التً تمتاز توزٌعات األرباح فٌها بعدم  

 هو:الذي ٌستخدم فً التمٌٌم 

P = ∑    
 
   (1 +   )

  / (1 + K) ] + ∑      Dn ( 1 +   )
  – n / ( 1 +   )

 ] 
 (27) معادلة رلم   .…………………………………

  حٌث أن
 

    =       نسبة النمو المتولعة فً توزٌعات األرباح للمرحلة األولى
      =     نسبة النمو المتولعة فً توزٌعات األرباح لمرحلة النضوج 
 P    =                                                      المٌمة الحمٌمٌة 
     =                  توزٌعات األرباح المتولعة فً المرحلة األولى 
         =                           توزٌعات األرباح خالل فترة النضوج 
   =                                               سعر الخصم المناسب 
 

 (:52مثال رلم )
 

دوالر للسهم الواحد فً العام الماضً وٌتولع  3لامت الشركة الوطنٌة بتوزٌع أرباحا على المساهمٌن بمعدل 

هً ما  26% لمدة خمسة سنوات ثم تعود لتستمر النسٌة على معدل  21أن تنمو األرباح الموزعة بنسبة 

 .%14المٌمة التً ممكن أن تعطٌها لسهم هذه الشركة علما بؤن العابد المطلوب لالستثمار هو 
 

 :خطوات الحل

 .% سنوٌا 21ٌتم احتساب النمو المتراكم بالتوزٌعات لمدة خمسة سنوات ونسبة  -5
  .المتولعةٌتم احتساب المٌمة الحالٌة لهذه التدفمات   -2
 .نهاٌة% وإلى ماال  6ٌتم احتساب المٌمة الحالٌة للسهم فً حالة أن ٌكون معدل النمو   -3
ٌتم جمع كل من المٌمة الحالٌة فً الفترة األولى مع المٌمة الحالٌة فً فترة النمو الثانٌة وبذلن ٌكون   -4

 ذلن سعر السهم.
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 الحالٌةالمٌمة  %54سعر الخصم  %25النمو فً التوزٌعات بنسبة  السنة

0 3 0 0 

1 3.63 0.877 3.18 

2 4.39 0.769 3.38 

3 5.31 0.675 3.58 

4 6.42 0.592 3.80 

5 7.77 0.519 4.03 

   17.97 $ 
 

أما المٌمة الحالٌة للفترة الثانٌة فتحسب  $. 17697المٌمة الحالٌة فً الفترة األولى بالنسبة إلى لٌمة السهم هً 

 :كاآلتً
    (      )

(         )
   = 102.95  

 :المٌمة الحالٌة لهذه النتٌجة هً
53.4  = $0.519 x 102.95 
71.4 $  =17.97  +53.4  =P 

فإذا كان سعر سهم هذه الشركة ٌتداول  $. 7164لٌمة السهم فً ضوء النمو فً التوزٌعات األولى والثانٌة 

وإذا كان  منه.$ معنى ذلن أن هذا السهم ممٌم بؤكبر مما ٌجب وبالتالً ٌجب التخلص  82فً السوق بمبلغ 

  .لالستثمار$ معنى ذلن أن السهم ممٌم بؤلل مما ٌجب وبالتالً فإنه جٌد  65مثال ٌتداول بسعر 
ولإلجابة على هذا   األرباح.احتساب النمو المتولع فً توزٌعات  وربما ٌتساءل المارئ عن كٌفٌة         

السإال فإن احتساب النمو المتولع فً توزٌعات األرباح ٌستند إلى البٌانات التارٌخٌة السابمة عن التوزٌعات 
 :الًإذ من خاللها ٌتم احتساب الوسط الهندسً الذي ٌمثل نسبة النمو المتولعة ولتوضٌح ذلن نعطً المثال الت

نهاٌة هذا العام وخالل  فًسنت بالسهم على شكل توزٌعات أرباح  82لنفرض أن شركة ما لامت بدفع       

  التوالً.سنت لكل السهم على  77 ،74 ،73 ،68األربع سنوات الماضٌة لامت بتوزٌع 

 .15%لمستثمر ٌبلغ ما هً المٌمة التً ٌمكن أن تعطٌها لسهم هذه الشركة إذا كان معدل العابد الذي ٌطلبه ا

الحتساب النمو المتولع فً توزٌعات األرباح ٌتم االستناد على توزٌعات األرباح السابمة التً لامت  أوال:
 :الشركة بدفعها حٌث ٌتم احتساب الوسط الهندسً لتلن التوزٌعات كالتالً

 

 نسبة التوزٌعات الحالٌة / السابمة التوزٌعات السنة

1 68 - 

2 73 1.073 

3 74 1.013 

4 77 1.040 

5 82 1.038 

 

الهندسً الوسط    = √                             
 

  

                        = √       
 

  - 1 
 4% = 1 – 1.40 =        نسبة النمو 

أذا   سعر السهم = 
   (       )

(         )
    =766 $ 
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 األسئلة

 

 ةسهم العادٌاالالتً تجمع  من حٌث التشابه والختالف مبٌنا اهم السمات مفهوم األسهم العادٌةبٌن  -5

 واألسهم الممتازة والسندات.

وبعد مرور  دٌنار 28شراء سهم شركة االتحاد العربً بمٌمة  1/1/2228لرر أحد المستثمرٌن فً   -2

أحسب  المطلوب: .فترةالولم ٌحصل على أٌة أرباح موزعة خالل  دٌنار، 25أشهر لام ببٌع السهم بمبلغ  (6)

  المذكور؟العابد المتحمك للمستثمر 

 دٌنار، 17سنوات لام المستثمر بٌع السهم بمبلغ  5وبعد  1/1/2222دٌنار فً  15تم شراء سهم بمبلغ  -3

 .للسهم دٌنار 2 .422وخالل فترة االحتفاظ حصل على إٌراد جاري بممدار 

  المطلوب:

 االحتفاظ؟احسب العابد الذي حصل علٌه المستثمر خالل فترة        

 .تمسٌم االسهم من حٌث درجاتها ومدى لبولها من لبل المستثمربٌن  -4

 عرف ما ٌؤتً:  -5

 -6الدخل    أسهم -5النمو    أسهم -4للسهم   الحمٌمٌة  المٌمة -3  المٌمة   -2    األسهم العادٌة -1

المٌمة  -12    الممتازةاألسهم  -9   السولٌة المٌمة -8   السهم تصفٌة لٌمة -7    المضاربة أسهم

    لٌم السهم حسب العابد -13     السهملٌمة إصدار  -12    للسهمالمٌمة الدفترٌة  -11    االسمٌة

     الحالٌة. المٌمة -15     المٌمة الزمنٌة للنمود -14

 االستثمارٌة؟إذا كنت مستثمر مضارب فؤي نوع من األسهم ستختار إلى محفظتن  -6

 :الصناعٌةوالبركة  دلهالمعلومات المالٌة اآللٌة تخص شركة  -7

 دٌنار 4222222صافً نخلها للسنة الحالٌة  بلغ   - أ

 سهم 1222222عدد أسهمها المتداولة =  - ب

 .25%توزع الشركة ممسوم أرباح نمدي بنسبة   - ت

  %.22معدل العابد المطلوب للشركة   - ث

  المطلوب: 

 :اآلتٌةلحساب المٌمة الحمٌمٌة لسهم الشركة فً ضوء الحاالت  DDM أستخدم نموذج خصم الممسوم        

 .الممسومنمو فً  ال الصفري،حالة النمو  -1

 %. 12حالة النمو الثابت فً الممسوم بمعدل نمو  -2

 باعتبارها أحد األدوات االستثمارٌة. ألسهم العادٌةل االخطار والعٌوباذكر اهم المزاٌا و -8

 العادٌة.مفاهٌم المٌمة لألسهم بٌن باختصار اهم  -9
 

 

 

 

 

      =======================     ===================== 

 



 

59 
 

 29/5/2021التارٌخ:                                                                                               لسادس والسابعرة: االسبوع اـمحاض

 ساعات 6الوقــت:                                                                                                            تقٌٌم السنداتالموضوع: 

 Bond evaluation    تقٌٌم السندات

 Bond Basics   أساسٌات السندات - أوال

 المفاهٌم األساسٌة لالستثمار بأدوات المدٌونٌة

تلجؤ إلٌها الشركات والحكومات لسد  الممترض،مصدرا من مصادر التموٌل  المدٌونٌةتعتبر أدوات          

إذ ٌصار إلى تجزئة المبلػ المطلوب  واحدة.االحتٌاجات المالٌة الكبٌرة التً ال ٌمكن تموٌلها من لبل جهة 

تركٌز  )محوراألجل الطوٌل وتعد السندات السٌما ذات  الجمهور.إلى  تسنٌدها وتسوٌمهام ٌت ثم إلى فئات

بؽض النظر عن  فئات الجمهورلمختلؾ  اهذا بجانب تناسبه األدوات،الفصل( الصور األكثر شٌوعا لهذه 

السندات واحدة من االستثمارات المالٌة والتً هً ف اإلمكانات المادٌة والمراكز االجتماعٌة والثمافٌة.

المصدر لها )الحكومات ومنشآت األعمال( بدفع سلسلة من استثمارات ملٌونٌه طوٌلة األجل ٌتعهد بموجبها 

المٌمة االسمٌة للسند( عند تارٌخ االستحماق. وتتمٌز أؼلب )ورٌة باإلضافة إلى إعادة أصل المبلػ دالفوائد ال

دوالر  0111سنة، المٌمة االسمٌة للسند  01-01سندات الشركات بخصائص هً: تارٌخ استحماق من 

لمدفوعة تعادل فائدة الكوبون أو معدل الفائدة االسمٌة للسند مضروبا فً المٌمة األسمٌة والفوائد السنوٌة ا

 .له

تحسب المٌمة الحالٌة للسند والتً هً لٌمته الحمٌمٌة من خالل خصم التدفمات النمدٌة له والتً هً          

ة الحمٌمٌة للسند )المٌمة الفوائد المدفوعة مضافا إلٌها لٌمة األصل بمعدل خصم مناسب. وتتملب المٌم

السولٌة( استجابة للتؽٌرات فً معدالت العائد المطلوبة من لبل المستثمرٌن. ومعدل العائد المطلوب أو 

معدل الخصم للسندات ٌتضمن معدل العائد الخالً من المخاطرة مضافا إلٌه عالوة المخاطرة. ومخاطرة 

المستمبل، ولهذا فإن ارتفاع أسعار الفائدة فً المستمبل معدل الفائدة تنتج من ارتفاع أسعار الفائدة فً 

وتدفع الفائدة على السندات أما سنوٌا أو نصؾ سنوٌة،  .بالسوق المالٌة تإدي إلى انخفاض أسعار السندات

والعاللة بٌن أسعار الفائدة السولٌة وأسعار السندات ضرورٌة ألؼراض التموٌم، أذ أن لٌمة المنشؤة تساوي 

سولٌة لألسهم والمٌمة السولٌة للسندات. ولم تشهد السوق المالٌة للسندات انتعاشا كالذي شهدته سوق المٌمة ال

األسهم، ولكن منذ بداٌة السبعٌنات من المرن العشرٌن انتعشت السوق المالٌة للسندات فً الوالٌات المتحدة 

حتل اهتماما نسبٌا فً المحافظ األمرٌكٌة، وكذلن سوق السندات الدولٌة فً أوربا حٌث أخذت السندات ت

 االستثمارٌة.

وتتضمن  السند،أو دلٌل ملكٌة  السند،وهً وثٌمة ملكٌة  :Bond Certificateالسند شهادة  - أ

 مةمٌال) Principalومتى سٌتم دفع المٌمة األساس الدفع أٌن،مثال كٌؾ سٌتم  علوماتكمٌة محدودة من الم

 تكون على شكل كوبون ۔ أو Registered وأما أن تكون شهادة السند مسجلة (ٌةماألس

  المسجل السندRegistered Form: حٌث ٌكون مسجال علٌه  والمتداول،الشكل األؼلب  وه

المنشؤة بإرسال الفائدة بصورة منتظمة إلى عنوان صاحب السند وباألولات  لتزموت السند،اسم صاحب 

 .Semiannuallyالمعدة والتً عادة ما تكون نصؾ سنوٌة 

  الكوبونCoupon Form: هذا الشكل فإن الكوبون ٌمتطع من السند وٌرسل إلى المإسسة  ًف

ومن  السند( )حاملوالذي ٌتولى عملٌة خدمة الزبون  تجاري(بنن  )مثالالمصدرة أو المإسسة المالٌة 

الطبٌعً أن نرى أن هنان مخاطرة كبٌرة فً فمدان هذه االستمارة أو النموذج حٌث أن الفائدة تدفع لحاملها 

 .تدلٌكأٌا كان دون 
وهً وثٌمة عادة تتكون من المئات من الصفحات : Bond Indenture شهادة عقد التأسٌس - ب

وهً تحدد تفاصٌل االتفاق بٌن الممرض والممترض تتضمن مجموعة من الشروط الممٌدة وتؽطً مسائل 
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مثل محددات إصدار سندات جدٌدة أو إصدار دٌون جدٌدة أو محددات على بٌع أصول الشركة ووضع 

ومن الجدٌر بالذكر أن هذه  Trusteeو األمٌن وعنوانه محددات كذلن لمتطلبات السٌولة كما وتحدد من ه

الوثٌمة ٌتم إعدادها لبل إصدار السند وتتضمن بشكل عام اشتراطات المإسسة والتزاماتها تجاه المستثمرٌن 

مما ٌإدي إلى خلك نوع من الثمة على أموال المستثمر وتوضع بشكل ٌثٌر رؼبة المستثمر بشراء السند 

 نجاح عملٌة اإلصدار .وتمود بالتالً إلى 

 تنفٌذ هو الشخص أو الجهة أو المإسسة المالٌة التً تتولى مسإولٌة األمٌن Trustee :األمٌن - ج

وأن دور األمٌن  المولؾ.ت شهادة عمد السند أو عدم مخالفتها لها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة امرف

وتمثٌل حملة المستندات ورلابة تنفٌذ الشركة المصدرة  )الممرضٌن(ٌتمثل بالدفاع عن مصالح المستثمرٌن 

  .العمدلفمرات 

تحتوٌه على شروط  )لماوثٌمة عمد التؤسٌس عادة  تدفع: Sinking Fundsصندوق اإلطفاء   - د

 هو دفع مبلػرة فكالشركة إلى إنشاء صندوق اإلطفاء وال االستحماق(كبر حجم المبلػ عند لت وادمٌوم

 نء مجزوكذلن الفوائد عند تارٌخ االستحماق عن طرٌك تحوٌل  Principal األسمٌة(ة مٌمال)األساس 

فً السوق المفتوحة وخصوصا  )إطفاءها(إلى األمٌن والذي ٌموم بدوره بشراء بعض سندات الشركة  نمدال

لد  لذي)اٌودع لدى األمٌن  يذال بلػوٌعتمد الم السند(،سعر  )انخفاض السوق.عند ارتفاع سعر الفائدة فً 

 .االستحماقعلى عوائد لشركة السنوٌة والؽرض هو توفٌر مبلػ  المصارؾ(ٌموم باستثمارها لدى أحد 

وأن أحد البدائل المتاحة للشركة فً حالة استخدام صندوق اإلطفاء هو استعادة نسبة مئوٌة محددة        

ع عالوة االستعادة على دفوال ٌتطلب لٌام الشركة ب (Call Bonds)من السندات عن طرٌك المرعة 

وٌدفع لها  الستعادةالسندات المابلة ل نٌالمٌمة األسمٌة عند استعادة هذه السندات وهذا ٌلزم بؤن نفرق ب

لة لالستعادة وال ٌدفع علٌها عالوة استرداد كما بوبٌن السندات الما (Call Premium)عالوة استرداد 

ً تم استدعاإها ٌختلؾ عن سعر السندات التً ٌعاد هو فً حالة صندوق اإلطفاء إن سعر السندات الت

حٌنما تستدعً فؤن  لالستدعاء، المابلةالمصد أن السندات  االستحماق.عند تارٌخ  Repaidلٌمتها 

 )أيالمستثمر ٌحرم من عوائد السند وكذلن من الربح الرأسمالً الذي ٌتحمك حٌنما تتخفض أسعار الفائدة 

 األسمٌة.ن االستدعاء سٌتم بالمٌمة أل بالسوق(ارتفاع سعر السند 

 Bond properties    السنداتخصائص  -ثانٌاً 

تصنؾ هذه الخصائص إلى مشتركة بٌن كل أنواع السندات بؽض النظر عن الجهة المصدرة وأجل       

والخصائص والسمات المنفردة للسندات  وآخر.سند  نٌوأخرى منفردة ٌمٌز المستثمر من خاللها ب السند،

 .الممتازةلذا ما ٌنطبك على السندات بهذا الخصوص ٌنطبك على األسهم  الممتازة.هً ذاتها لألسهم 

   Common features    المشتركةالسمات  - أ

ً وٌذكر فً شهادة  .Maturityاالستحقاق  -1  السند.حٌث تستحك السندات بحلول أجل محدد مسبما

وفً الؽالب األعم استحماق السند ٌكون بٌن  )الكوبون(.ٌلعب االستحماق دور كبٌر فً تحدٌد سعر الفائدة 

هو الحال فً أدوات سوق النمد التً  )كمالكن ال ٌمنع أن تكون هنان سندات لصٌرة األجل  سنة. 2 - 30

سنة موحد  (52)باستحماق موحد أو متسلسلة مثال  اإلصدارٌةولد تكون  الالحمة(.ٌرد ذكرها فً الفصول 

 معٌن.وكل استحماق معدل فائدة  سنة، 52 سنة، 51 سنة، 02 السندات.لكل 

 ،011تصدر بفئات ذات لٌمة  العالمٌة،السندات باألسواق  ممعظ   Denominationفئة السند -2

 .ومضاعفاتها 0111

تضمن حموق  مالٌة(حٌث تتولى جهة معٌنة بشإون حملة السندات مإسسة  .Trusteeالوصاٌة  -3

 االتفالٌة.حملة السندات وتمٌم المركز االئتمانً للجهة المصدرة لضمان تنفٌذ 
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أو  مالكه،فمد ٌكون السند اسمً ٌحمل اسم  .Coupon Bondالسندات المسجلة وسندات الكوبون  -4

 االستحماق.وٌسهل فصلها عند  بالسند،( ملصمة )الفائدةوعادة تكون الكوبونات  لحاملة،

 Individual features     المنفردةالسمات   - ب

بها درجة نكول الجهة المصدرة للسند للمبلػ والفائدة  وٌمصد :Credit Riskاالئتمانٌة المخاطرة  -1

وتختلؾ  السند.كلما زادت الفائدة المطلوبة على  االئتمانٌةكلما ارتفعت درجة المخاطرة  االستحماق.عند 

وخالً من  فالسند الحكومً ذي ضمان عال   للسند،السندات بالمخاطرة االئتمانٌة باختالؾ الجهة المصدرة 

النكول لٌاسا بالسندات التً تصدرها الشركات التً هً األخرى تختلؾ فٌما بٌنها بدرجة النكول نظرا 

 للشركة. واالئتمانًالختالؾ المركز المالً 

هذه السمة تعطً الحك للجهة المصدرة للسند استدعاء السند لبل  :Callableقابلٌة االستدعاء  -2

أو استدعاء محدد  ،Freelyولد ٌكون االستدعاء مطلك  ذلن.إذا نصت االتفالٌة على  استحماله،تارٌخ 

Deferred  د ٌحدث العكس او ل السند.ٌحك خاللها للشركة استرداد  اإلصدار،بموجبه تحدد مدة من تارٌخ

لد ٌكون االستدعاء محدد ٌوفر حماٌة للمستثمر بؤن ال ٌسترد السند إال بعد مرور مدة معٌنة مثال خمس 

 اإلصدار.سنوات من 
علٌه فان الفائدة تكون مرتفعة  السند.ٌلعب االستدعاء ومدته دورا كبٌرا فً تحدٌد معدل الفائدة على         

عادة تستدعً السندات  االستدعاء.وحتى األخٌرة لد تختلؾ باختالؾ مدة  لالستدعاء،فً السندات المابلة 

وتتنالص هذه العالوة سنوٌا وبنسبة  األولى.بعالوة عن المٌمة االسمٌة تسمى عالوة االستدعاء فً السنة 

دٌنار  0111فعلى سبٌل المثال سند لٌمته االسمٌة  السند(الفائدة السنوي/ مدة  )مبلػثابتة مساوٌة إلى 

ففً السنة األولى تكون عالوة االستدعاء  المطلك.٪ سنوٌا لابل لالستدعاء  01سنوات بفائدة  01باستحماق 

011 (01 ٪ x   1000،) 100)دٌنار  91الثانٌة  وفً السنة - 
   

  
 - 91) 80والسنة الثالثة  (

  

  
.) 

شهادة السند أحٌانا على شرط تحوٌله إلى أسهم عادٌة بسعر  تنص Convertible :التحوٌلقابلٌة   -3

فالسندات التً لها هذه السمة تكون بمعدالت  محددة.ٌسمى سعر التحوٌل وخالل مدة هً األخرى  محدد،

 .السنداتفائدة ألل من ؼٌرها من 

لابل  سنوات، 2ق وباستحما ٪، 01بسعر فائدة  دٌنار، 0111فعلى سبٌل المثال سند لٌمته االسمٌة        

فً  إصداره.دٌنار خالل الثالث سنوات األولى من  01للتحوٌل إلى أسهم عادٌة بسعر تحوٌل للسهم الواحد 

  (.01 ÷ 0111)سهم عادي  52هذه الحالة الحك لماسن السند أن ٌحول كل سند إلى 

إذ بإمكان الشركة الحصول على  والمستثمر.تحمك سمة التحوٌل مٌزة لكل من الجهة المصدرة للسند        

مما ٌترتب  االحتٌاجات،وتجنب إؼراق سوق األوراق المالٌة باألسهم كبدٌل للتموٌل وسد  ألل،أموال بكلفة 

فهذه السمة توفر مٌزة هجومٌة ودفاعٌة فً آن  للمستثمر،علٌه انخفاض أسعارها فً السوق أما بالنسبة 

ومن  التحوٌل.سمالٌة فً حالة ارتفاع سعر السهم بؤعلى من سعر إذ توفر له فرصة لتحمٌك أرباح رأ واحد.

جانب تحمً المستثمر من خسائر رأسمالٌة فً حالة انخفاض سعر السهم فً السوق بؤلل من سعر 

 السند.ٌث ٌبمى المستثمر محتفظا بالسند وله الحك بالفوائد المستحمة على ح التحوٌل،

ركات إلى تخصٌص صنادٌك خاصه تسمى صنادٌك إذ تلجؤ بعض الش :Sinkingسمة اإلطفاء  -4

 5إطفاء  )مثال سنوٌا.معٌنة  وبنسٌهالسندات أما بصورة متسلسلة  إلطفاءاإلطفاء تخصص لها مبالػ دورٌة 

 أو الالحمة(.السنة األولى وهكذا فً السنوات  فً 011 -0% من السندات بالمٌمة االسمٌة وبتسلسل من 

ً فً أولات ارتفاع أسعار الفائدة السولٌة بؤعلى من   السند،ٌكون اإلطفاء بالمٌمة السولٌة للسند خصوصا

 حٌث تنخفض المٌمة السولٌة للسند لوجود عاللة عكسٌة بٌن لٌمة السند ومعدل الفائدة السولٌة.
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 Types of bonds    أنواع السندات -ثالثاً 

من الصعب إدراج جمٌع أنواع السندات لكثرتها وتشعبها، كما أن األسواق المالٌة فً حالة تطور       

ً أنواع جدٌدة من السندات جمٌعها تساهم فً تنشٌط وتوكٌد دور األسواق المالٌة فً  مستمر تتوارد فترٌا

والسندات  الشركات، فهنان سندات لها.تصنٌؾ السندات طبما للجهة المصدرة  نٌمكف. التصادٌات الدول

وفً بورصة عمان لألوراق المالٌة هنان  المالٌة.ومثل هذه األنواع متاحة فً جمٌع األسواق  الحكومٌة.

ٌلً أهم أنواع  وفٌما, %01 -%9دالت لائدة تتراوح ما بٌن عمبسولا للسندات باستحمالات مختلفة و

 :المعروفةالسندات 

 Corporate Bond     سندات الشركات  -1

طبما  االلتصادٌة،تصدر هذه السندات من لبل الشركات المساهمة العاملة فً جمٌع المطاعات         

وهنان أنواعا مختلفة من هذه  المعنً.لتشرٌعات وتعلٌمات تنظم بموجب لانون الشركات فً البلد 

 اصدارٌة.اإلصدارات تختلؾ باختالؾ شروط كل 

 Types of corporate bonds    دات الشركاتنأنواع س -أ

التً توفر حماٌة لحملة السندات بالموجودات المرهونة لها  :Secured Bondالسندات المضمونة  -1

 Mortgageوتسمى بسندات الرهن  صورها،وتعد السندات المرهونة بعمار أو معدات ومكائن من أهم 

Bond،  فمد تكون سندات الرهن مفتوحة النهاٌةOpen - end،  حٌث ٌجوز للشركة المعنٌة بإصدارات

باإلصدار لد  اإلفراط.إال أن  الشركة،مما ٌوفر مرونة لتموٌل  الضمانات،إضافٌة على ذات الرهن أو 

تمنع  Closed - endولد تكون سندات الرهن مؽلمة النهاٌة  السندات.ٌضعؾ ممدار الحماٌة لحملة 

 .الضمانالشركة من إصدارات إضافٌة لحماٌة لٌمة 

وضماناتها لحملة السندات تنحصر بمدرة الجهة  :Debentures Bondالسندات العادٌة  -2

وتمثل  السندات،أي ٌعد المركز االئتمانً محور ضمان هذه  المبلػ.المصدرة على دفع الفائدة وأصل 

حٌث ٌرتبط دفع الفائدة بمدرة الشركة على تحمٌك األرباح التً  السندات، هصور هذسندات الدخل إحدى 

كما هو الحال فً السندات  اإلفالس،تؽطً الفائدة الواجب دفعها. وعدم دفع الفائدة ال ٌعنً اشهار 

 اإلصدارٌة.إذ باإلمكان تؤجٌل دفع الفائدة طبما لشروط  المضمونة،

هذه التسمٌة مشتمة من األسبمٌة  :Senior & Junior Bondسندات الدرجة األولى والثانٌة  -3

وعادة تكون سندات الدرجة األولى ذات فائدة ألل من  التصفٌة.المانونٌة لحملتها بموجودات الشركة عند 

 الثانٌة.الدرجة 

وتعطً الحك لحملتها المشاركة بؤرباح الجهة  :Participating Bondسندات المشاركة   -4

 العادٌة.هذا االمتٌاز ٌتحمك على الفضلة من األرباح بعد حملة األسهم مثل  الفائدة.المصدرة لها بجانب 

 الضعٌفة.ات المراكز االئتمانٌة ذ الشركات.مثل هذه اإلصدارات تجدها فً 

سند لابل للتداول ٌمكن ألي شخص ٌحمله وٌبٌعه أو  :Bonds for the holder لحاملهسندات  -5

" لكنها ذات مخاطر عالٌة خاصة عند فمدانها  يه " شبه نمدنهروٌمكن  االسمٌة،المطالبة بفوائده وبالمٌمة 

 أعلى.لذا تستحك عائد 

أن  السند،ال ٌستطٌع أي شخص من ؼٌر المالن المسجل باسمه  مالكٌها:سندات مسجلة بأسماء  -6

وهو ألل خطورة عند فمدانها لذا تستحك  االسمٌة.ٌتصرؾ به سواء بالبٌع أو المطالبة بالفوائد وبالمٌمة 

للمخاطر الملٌلة فهً تتحمل تكالٌؾ تسجٌل المعلومات المتعلمة بالمالكٌن والتً  باإلضافة:كذلن  ألل،عائدا 

 المنشؤة.لد ٌكون مسإوال عنها لسم كامل فً 
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ر بٌن ٌتم إصدار هذه السندات بشرط إعطاء خٌار المستثم عادٌة:سندات قابلة للتحوٌل ألسهم  -7

وذلن فً حاالت تولع المنشؤة مرورها  والفوائد،تحوٌله للسند لسهم عادي أو تحصٌله للمٌمة االسمٌة 

 بالفوائد.بظروؾ کساد أو حاالت سٌئة رؼبة منها فً عدم تحمل أعباء ثابتة متمثلة 

  دٌنار. 01لٌمة سند السولٌة =    (1رقم ) مثال

 عادي:سهم  5فً حالة الكساد ٌخٌر المستثمر فً تحوٌل السند إلى 

 دٌنار. 6دٌنار =  X 0سهم  5 دٌنار: 0لٌمة السهم 

 ال ٌحول لسهم عادي بل ٌطالب بحمه 

  دٌنار. 05=  دٌنار x 6سهم  5 دٌنار: 6لٌمة السهم  

 عادي.ٌحول السند لسهم 

سندات سعر الفائدة فٌها ؼٌر ثابت متذبذب بدرجة محدودة ومرتبط  المعلومة:السندات ذات الفائدة  -8

  االلتصادٌة:بحالة التضخم ومعدالته وإمكانٌة تؽٌره باالرتفاع أو االنخفاض تبعا للحالة 

علٌه  معكوساالعائد الخالً من المخاطر  -حٌث ٌكون سعر الفائدة على هذا النوع من السندات        

 المدٌن:التضخم + عالوة مخاطر 

 مخاطر الشركة المصدرة للسندات  المدٌن:مخاطر  

 -وهو معدل خالً من المخاطر  البنون:معدل الفائدة المتعامل به فً 

 LIDOR    العائد  ً  .بالتضخمعلٌة التضخم متؤثر  ، الخالً من المخاطر معكوسا

 خالً من المخاطر عائد. 6٪                                ٪ هو عبارة من 01الفائدة  سعر (2مثال رقم ) 

 .عالوة تضخم ٪0                                                                                     

 ٪ 0زادت نسبة التضخم بممدار   

 .المخاطرعائد خالً من  6٪                                              هو عبارة عن 00سعر الفائدة =  

 تضخم.عالوة  ٪7                                                                                   

دورٌة تصدر بدون دخل جاري أي بدون فوائد  سندات Zero Bonds :الصفرٌةالسندات ذات القسائم  -9

من الوسائل الحدٌثة حٌث ال تدفع السندات أٌة فوائد وتباع  وهً ،اإلصدارعند صفر بخصم  تباع

 :بخصم كبٌر من المٌمة األسمٌة وتحمك الشركة المزاٌا التالٌة

 .عدم دفع فوائد دورٌة - أ

تتمتع الشركة بمزاٌا المعالجة الضرٌبٌة )ٌباع بخصم، الدولة تتحمل ضرٌبٌة جزء من الخصم  - ب

  .سنوٌا(

 .على هذه السنداتانخفاض سعر الفائدة الفعلٌة   - ت

 :بعض العٌوبعلٌها ولكن تترتب       

 .فً حالة استدعاء السندات ٌترتب على الشركة دفع المٌمة األسمٌة كاملة - أ

 .ضرورة تسدٌد مبلػ ضخم عند تارٌخ السداد حٌث ال ٌسمح بإطفاء السندات - ب
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كونها  المضاربٌن،السندات ؼٌر المصنفة وهً عادة ما تجذب  :Bad bond   الردٌئةالسندات  -10

هذا بجانب  الفائدة.تمتاز بتذبذب عالً فً  النجاح.خاضعة الحتماالت فشل كما هً خاضعة الحتماالت 

لدٌهم الرؼبة بالحصول على الملكٌة وذلن عن طرٌك وضع الٌد  أنها تجذب األفراد المستثمرٌن الذٌن

وٌباع بمٌمة ألل من  لإلفالس.ة على أصول المنشؤة خاصة عندما تكون ذات مدٌونٌة عالٌة أو معرض

 .لٌمته االسمٌة

خٌار تصدره الشركة تخول فٌه حامله حك شراء عدد معٌن من أسهم  :Warrantsالتراخٌص  -11

الشركة بسعر محدد وخالل مدة معٌنة وؼالبا ما تصدر التراخٌص مع شهادات المدٌونٌة طوٌلة األجل. 

شراءها ولتخفٌض سعر الفائدة علٌها فمثال ٌمكن بٌع السند )السندات( لؽرض تشجٌع المستثمرٌن بها على 

% إذا كان  00% فً حٌن سعر الفائدة فً السوق  01دٌنار بسعر فائدة لدره  0111الذي لٌمته االسمٌة 

دٌنار حٌث  51دٌنار علما أن سعر السهم فً األسواق  55سهم بسعر  01السند ٌحمل ترخٌصه بشراء 

 دٌنار مستمبال وٌمارس حمه فً شراء األسهم. 55عر السهم السولً أعلى من ٌنتظر المستثمر ارتفاع س

باإلضافة إلى هذه األنواع شهد سوق السندات إبداعات فً عمد الثمانٌنات لتوسٌع دائرة الخٌارات  -12

أمام المستثمر، تمثلت بإصدار أنواعا خاصة من السندات أما بمعدل كوبون صفري )أي تباع بخصم عن 

االسمٌة( أو بمعدل كوبون معوم لابل للتؽٌر طبما للتؽٌر فً معدالت الفائدة السولٌة، وأخرى تسمى المٌمة 

سندات الخردة ذات معدالت كوبون مرتفعة جدا استخدمت فً تموٌل عملٌات االندماج وشراء الشركات 

 .المرفوعة )أي التً تشكل الدٌون نسبة كبٌرة من رأس مالها( التً تتجه نحو اإلفالس
 

 ً    Bond Rating       السندات تدرٌج - رابعا

السندات ترتٌب وتبوٌب نوعٌة السند طبما الحتماالت درجة نكول الجهة المصدرة  بتدرٌج ٌمصد           

وتعتبر كل من مإسسة  ،0911تعود عملٌة التدرٌج إلى عام  االئتمانٌة. اطرتهاخلمأي طبما  للسند،

تبنت  التً االستثمار،ومإسسة مودي من أشهر المإسسات الخدمٌة فً مجال  (S & P) ستاندرد وبور

ٌوضح آلٌة التدرٌج المعتمدة فً األسواق العالمٌة ومن لبل المإسستٌن  (0)الجدول رلم  التدرٌج.عملٌة 

 للسندات Moody's( تدرٌج 1جدول )                           .أعاله

Aaa  حافةها بشكل عام بممة التدرٌج ٌلار شاوٌ االستثمارتعد أفضل نوعٌة من السندات فهً تحمل ألل لدر من مخاطرة( 
تعرضت هذه الضمانات للتؽٌر فإن من ؼٌر المحتمل أن  وحتى لو حمٌةماس وتعد دفعات الفائدة واألس الذهب(

 اإلصدارات. ذهالموي لهلؾ تضؾ المو

Aa نوعٌة عالٌة وباالشتران مع  ذاتAaa  فهما أعلى درجات النوعٌةHigh Grade Bonds  وبالتالً ٌسعر
أو أن عناصر  Aaaلٌس بحجم هامش الحماٌة  Aaألن هامش الحماٌة فً  ،Aaaالفائدة بمستوٌات أعلى من 

 .Aaaنوعا ما بشكل أكبر من  Fluctuateالحماٌة تتعرض للتؽٌر 

A صائص مفضلة للمستثمرٌن وتعتبر فً درجة أعلى المتوسط كما أن هنان عوامل توفر أمان تمتلن هذه السندات خ
 فٌها.للدفعات واألساس ولكن ربما تكون هنان مإشرات وبوادر ضعؾ مستمبلٌة 

Baa  فتؽطٌة األساس والفوائد ال تعتبر محمٌة جدا وبنفس الولت ال تعتبر ؼٌر محمٌة فً الولت  الدرجة،متوسطة
الحاضر ولكن عناصر الحماٌة ربما تمل كلما زادت المدة وتحتمل هذا النوع من األوراق المالٌة المضاربة 

 الولت.واالستثمار بنفس 

Ba  حماٌة للفوائد واألساس ربما تكون متوسطة فهً ؼٌر مستمبلها ؼٌر مضمون فال المضاربة،ٌحكم علٌها بعناصر
 االستثمارات.إذن عدم التؤكد هو ما ٌمٌز هذا الضعؾ من  السٌئة،ت الومحمٌة بشكل جٌد خالل األولات الجٌدة واأل

B  تفتمر إلى خصائص االستثمارات المعتمدة فالتؤكد من دفع األساس والدفعات ٌكون منخفض وااللتزام بدفع الفوائد
 ضعٌؾ.وصٌانة العمد فً المدة الطوٌلة ٌكون 

Caa  ربما تتخلؾ عن دفع الفوائد وربما تحوي عناصر من الخطر بدفع األساس  ضعٌؾ،مولؾ هذا النوع من السندات
 أٌضا.

Ca  خطٌرة.تمثل التزامات تكون المضاربة بها 

C الحمٌمٌة.صنؾ من السندات الفتمارها بشكل كبٌر ألي مظهر من مظاهر االستثمار  أضعؾ 
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 Standard and Poor'sوشركة  Moody'sالتدرٌج المعتمد فً شركة    (2) جدول

 

وتتفرع من كل فئة  المضارٌة،ٌتضح من الجدول هنان فئات من السندات تبدأ بالنوعٌة العالٌة وتنتهً بفئة 

 :اآلتًمراتب لها مواصفات معٌنة وعلى وجه 

1 - A تمتلن درجة عالٌة من الحماٌة والضمان ألصل المبلػ وفوائده فهً تسمى سندات  مرات، ثالث

 االلتصادٌة.عناصر الضمان ال تتؽٌر بتؽٌر الظروؾ  الذهبٌة.الحافة 

 2 - A ،والجهة المصدرة لها  األولى، صر ضمان ألل من الرتبةلها مواصفات النوعٌة العالٌة وبعنا مرتٌن

 .والفائدةالمابلٌة على دفع المبلػ 

   A - 3  بالظروؾ تتؤثرمرة واحدة ، تمتلن عناصر الفرص االستثمارٌة الجٌدة ، لكن عناصر الضمان 

  .مستمبالااللتصادٌة 

4 B –   الضمان. تتؤثرلدرة الجهة المصدرة كافٌة لدفع الفائدة وأصل المبلػ لكن عناصر  مرات، ثالث 

 .االلتزاماتبالتؽٌر بالظروؾ االلتصادٌة ربما بسبب ضعفها فً تؽطٌة  بسرعة

   B - 5  مرتٌن ، تمتلن الحد األدنى من الحماٌة والفرصة االستثمارٌة فً األحوال السٌئة والجٌدة ، لكنها ال

ترتمً إلى مواصفات الفرصة االستثمارٌة الجٌدة ألن مخاطرتها مرتفعة ، وٌصفها البعض بانها لرٌبة من 

 .المضاربةفئة 

   B - 6ان السٌما فً األجل الطوٌل واحتماالت مرة واحدة ، احتماالت الضعؾ واردة فً عناصر الضم

 .جداالمضاربة بها وارد 

فئة المضاربة سندات ذات نوعٌة ضعٌفة جدا واحتماالت النكول واإلفالس عالٌة جدا لذلن فإنها ذات  - 7

  .الخردةوٌصفها البعض بؤنها سندات  عالٌة.مخاطرة 
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 )نسبةبمدى استمرار األرباح المتاحة لتسدٌد الفائدة  تدرٌج النوعٌة ٌستند إلى معاٌٌر کمٌة تتمثل              

طبٌعة شروط العمد  الشركة،وحجم  الصناعةكما أن نوع  السٌولة،نسبة  المدٌونٌة،نسبة  التؽطٌة(،

فالمستثمر  التدرٌج.مإشرات نوعٌة تعتمد فً التدرٌج وٌستفٌد كل من المستثمر والجهة المصدرة للسند من 

أما الجهة  الفائدة.كما أن التدرٌج مإشر لدرجة النكول ومعدالت أسعار  لالستثمار،به التً تناس الفئةٌحدد 

علٌه نجد أن نوعٌة السند تملب  السندات،المصدرة فإن النوعٌة تإثر على الكلفة التً تتحملها عند إصدار 

 .صاديمعدالت التضخم ومستوى النشاط االلت المال،بٌن الحد األدنى واألعلى طبما لظروؾ سوق 

 ً     Government Bond     السندات الحكومٌة - خامسا

  :الحكومٌةطبٌعة السندات  - 1

تعتبر هذه السندات من األوراق المالٌة ذات الدرجة االستثمارٌة المناسبة للمإسسات المالٌة         

وذات المابلٌة  والفائدة،نظرا لما تتمتع به من درجات عالٌة من الضمان ألصل المبلػ  والمصرفٌة،

وٌعزى سبب ذلن إلى  Risk - Free لذا ٌطلك علٌها باألوراق المالٌة الخالٌة المخاطرة العالٌة.التسوٌمٌة 

لدرة الحكومة فً تحصٌل اإلٌرادات وإصدار سندات إضافٌة تستخدم لتسدٌد التزاماتها من اإلصدارات 

 :اآلتٌةلألسباب  منها،السٌما الطوٌلة األجل  ،السنداتتموم الحكومة بإصدار هذه  .Rolling over السابمة

  .تؽطٌة العجز فً المٌزانٌة لمواجهة متطلبات اإلنفاق -أ

 .الفائضة(السٌولة  )سحبالتؤثٌر على العرض النمدي  -ب

  :باآلتًتتمٌز السندات الحكومٌة عن ؼٌرها من السندات  

 .الحكومةبسلطة  مضمومة ألنهاذات مخاطر منخفضة جدا تكاد تكون معدومة  -أ

 .وبدون خسائر بمٌمتها وبسرعةأي لدرتها بالتحول إلى نمد  عالٌة،ذات لابلٌة تسوٌمٌة  -ب 

 .المدفوعةتتمتع باإلعفاء الضرٌبً للفوائد  -ج 

 .منخفضبسبب األمان العالً واإلعفاء الضرٌبً فهً ذات كوبون  -د 

 :الحكومٌةأهمٌة السندات  - 2

تستخدم هذه السندات من لبل  إصدارها،نظرا للخصائص التً تتمتع بها السندات الحكومٌة وأسباب             

وٌعد معدل الفائدة على السند  للضرٌبة.المستثمرٌن للمفاضلة بٌنها وبٌن سندات الشركات الخاضعة 

الصٌؽة  والشرٌحة الضرٌبٌة التً ٌخضع لها دخل المستثمر األساس بالمفاضلة وعلى وفك الحكومً،

 :اآلتٌة

 x=      عادل للسند الخاضع للضرٌبةممعدل الفائدة ال
معدل  الفائدة على السند الحكومً

     نسبة الضرٌبة
   011      ( ......0) 

                                                    = 
    

      
 x 011  =02% 

 %، 50فً حٌن ألمدفوع فعال هو  0102إن ما ٌجب دفعه سند الشركات هو  النتٌجة،ٌتضح من          

علٌة لرار الخٌار السلٌم هو االستثمار السند الحكومً  فعالً،وهذا ٌعنً ما ٌطلبه المستمر أكبر مما ٌدفع 

 .لتمٌزه باإلعفاء الضرٌبً والضمان العالً
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  (4)رقم  مثال

  .الحالةأٌهما أفضل فً هذه  ،٪ 01افرض فً المثال السابك أن نسبة الضرٌبة الدخل المستثمر هً 

=  معدل الفائدة المعادل
    

       
 x 011  =02% 

فً هذه الحالة ٌتساوى ما ٌطلبه المستثمر للتعوٌض عن نسبة الضرٌبة وما ٌدفعه فعال سند        

عندها ٌخضع إلى لرار المستثمر فً اإلفصاح عن مدى رؼبته فً تحمل المخاطر حٌث ٌمسن  الشركات،

 .األفضلوإال إذا كان مستثمر متحفظ فإنه ٌنظر إلى السند الحكومً هو االستثمار  الشركات،سند 

 :الحكومٌةالسندات  أنواع -3

وعادة تتولى وزارة المالٌة هذه  المعنً.وتصدر من لبل حكومة البلد  :المركزٌةسندات الحكومة  -أ

فً الؽالب  والمصرفٌة.وٌموم البنن المركزي بتسوٌمها إلى الجمهور والمإسسات المالٌة  اإلصدارات،

لذلن فهً تعتبر من أدوات  النمدي،اإلنفاق والتؤثٌر على العرض  األعم الؽرض منها هو تؽطٌة العجز فً

 .الدٌن العام معفٌة من الضرٌبة

بالحكومات المحلٌة المجالس البلدٌة ومجالس المحافظات واأللالٌم  ٌمصد :المحلٌةسندات الحكومة  -ب

 .الجؽرافٌةإذ تلجؤ هذه المجالس إلصدار سندات لتموٌل أنشطتها المحلٌة داخل الحدود  والوالٌات،

ومثل هذه  :ةالعامسندات تصدرها الجامعات والمدارس والمستشفٌات التً تأخذ طابع الخدمة  -ج 

 .باألمانها االئتمانٌة تتسم تدرج الضرٌبة،السندات فوائدها معفٌة من 

 Bonds Valuation   تقٌٌم السندات -سادساً 

إال أن االستثمار فً سوق السندات ٌتطلب تمٌٌمها على  ثابت،بالرؼم من أن السندات ذات دخل          

 للتمٌٌم،وبهذا الصدد هنان طرٌمتٌن  ل.جاألالسٌما السندات الطوٌلة  الدخل،أساس المجرى المتولع من 

تتضمن استخدام تمنٌات المٌمة  والثانٌة ،YTM   الطرٌمة التمرٌبٌة وتسمى بالناتج حتى االستحماقاألولى 

 .لتحدٌد سعر السند فً السوق  (PV) الحالٌة

   Bond Valuation Principles         مبادئ تقٌٌم السندات -1

احتلت مركزا رئٌسا فً سوق األوراق المالٌة منذ عام  ثابت،السندات أداة مدٌونٌة ذات دخل         

حٌث أن حٌازتها ضمن المحافظ االستثمارٌة توفر  الثمانٌنات،ونضجت أسوالها فً بداٌة عمد  ،0970

 :مٌزتٌن أساسٌتٌن

بصورة كوبون واجب الدفع عند االستحماق بؽض النظر عن الوضع المالً  الدخل،مٌزة ثبات واستمرار  -أ

 المصدرة.للجهة 

 .االستحماقوالفوائد المترتبة عند  االسمٌة(السند  )لٌمةمٌزة األمان فً استرداد المبلػ المستثمر  -ب

الحك لحامله  تداول،للذو صفة مالٌة لابلة  اداة مدٌونٌةٌمكن تعرٌؾ السند بؤنه  المٌزتٌن،طبما لما تبٌن  

على فوائد دورٌة محددة بنسبة مئوٌة من المبلػ المثبت بشهادة السند هذا بجانب لٌمة السند بتارٌخ  الحصول

 .االستحماق

 :ٌلًٌتضح من التعرٌؾ ما 
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 واحد.السند أداة استثمارٌة وادخارٌة فً آن  - أ 

 .لهالمصدرة  ةهللجحامل السند دائن  - ب

استحمالها أما دوري سنوي أو دوري نصؾ  مئوٌة،فائدة الكوبون المحددة بنسبة ب ٌتمثل عائد السند - ج 

  .سنويسنوي أو دوري ربع 

 السند.سند لٌمة اسمٌة تتمثل بالمبلػ المثبت بشهادة لل - د

 .سولٌةصفة التداول تعطً للسند لٌمة  - ه

كون بشكل عام حٌث تتولى مصارؾ االستثمار إدارة اإلصدار توعملٌة إصدار السندات إما أن       

أو بإصدار خاص حٌث تإدي هذه المصارؾ دور المسوق وضمن شروط  به،وضمان الجزء الؽٌر مكتتب 

  .خاصةتعالدٌة 
  Yield To Maturity      ناتج السند حتى االستحقاق  -2

وتفترض هذه الطرٌمة أن  المركب،او  الداخلًٌسمى هذا الناتج فً بعض األحٌان بمعدل العائد      

 وٌحسب الناتج على وفك اآلتً: االستحماق.المستثمر ٌمسن السند إلى تارٌخ 

ن ح أ = 

 ق س   ق  

ن
 ؾ 

ق س   ق 

 

 100 x      (   ................................................5) 

 :حٌث أن

 .االستحماقحتى  جح ا = النات ن 

 .)كوبون(ؾ = فائدة السند االسمٌة  

 .= المٌمة االسمٌة للسند س ق 

 .للسند= المٌمة السولٌة  0ق  

 ن = مدة االستحماق. 

 (5رقم ) مثال 

 %، 6بمعدل فائدة سنوي  الواحد،دٌنار للسند  0111إحدى الشركات سندات بمٌمة اسمٌة لدرها  أصدرت 

علما أن السند ٌباع اآلن فً سوق  االستحماق،سنوات فما هو الناتج المتحمك حتى  01وبؤجل استحماق 

 دٌنار. 801السندات بسعر 

ن ح أ = 

 ق س   ق  

ن
 ؾ 

ق س   ق 

 

 100 x 

 المٌمة االسمٌة  x= معدل الفائدة  ؾ   

        =6 %x 0111  =61 دٌنار  



 

69 
 

ن ح أ =  
        

  
   

        

 

 x 011 

          =8170% 

  Present Value of Bond       القٌمة الحالٌة للسند  -3

والمخصومة بمعدل العائد  التمٌٌم.وٌمصد بها لٌمة التدفمات النمدٌة المتولعة اآلن أو فً لحظة         

ٌل بذات العائد على أفضل استثمار بد )معدلالمطلوب من لبل المستثمر أو طبما لكلفة الفرصة البدٌلة 

أما المٌمة الحالٌة للسند فٌمصد بها سعر السند اآلن أو فً لحظة التمٌٌم طبما إلى خصم فوائده  المخاطرة(.

لذلن ٌطلك على هذه المٌمة فً  السند.وأجل  اللحظة،واصل المبلػ بمعدل الفائدة السولٌة السائد فً تلن 

 اآلتٌة:بعض األحٌان بالمٌمة المعدلة بالزمن تحسب المٌمة الحالٌة للسند على وفك الصٌؽة 

  (0) ..................................   )ق ح ي د(. سق ح = ؾ )ق ح ع ي د( + )ق 

 حٌث ان: 

 السولٌة( )المٌمةد نق ح = المٌمة الحالٌة للس

 .السنوٌةؾ = فائدة السند   

  .السندق ح ع ي د = المٌمة الحالٌة لدفعة دٌنار واحد محسوبة على أساس لائدة السوق وأجل  

 السند.وبة على أساس فائدة السوق وأجل سق ح ي د = المٌمة الحالٌة لكل دٌنار ومستثمر فً السند مح

حساب المٌمة الحالٌة لكل من الدفعة والدٌنار  تعتمد فً رٌاضٌة،طرٌمة المٌمة الحالٌة إلى جداول  جتحتا

 .السندالمستثمر فً 

لكن بعض إصدارات السندات تدفع الفائدة  سنوٌا.تفترض أن الفائدة تدفع  (0)الصٌؽة الرٌاضٌة رلم  

 :وإلٌجاد المٌمة الحالٌة للسند نتبع ما ٌلً الحال،وفً هذه  سنوٌة،أي فائدة نصؾ  السنة،مرتٌن فً 

  .5الفائدة سنوٌة تمسم إلى نصفٌن أي ؾ / إذا كانت  - أ

 .نصفٌنتحسب على أساس فائدة السوق ممسمة إلى      ح ي د ق ،دق ح ع ي    - ب

ٌجب مالحظة ما تبمى من استحماق السند فً  ب.مضاعفة أجل السند عند حساب مضمون الفمرة  - ت

 التمٌٌم.لحظة 

  (6) رقم مثال

 .السنوٌةالسند على أساس الفائدة  لٌمة

بمعدل فائدة  الواحد،دٌنار للسند  (0111)االسمٌة أصدرت إحدى شركات صناعة األلمنٌوم سندات المٌمة  

فما هً لٌمة السند  0/5/0990وكان تارٌخ اإلصدار  سنوات، 01وبؤجل استحماق  سنوٌا،% ٌدفع  01

 .% 01علما أن معدالت الفائدة السولٌة ولت اإلصدار  اإلصدار،ولت 

 د(ح ي  )ق س+ ق  د(ع ي ق ح = ؾ )ق ح 

 دٌنار x 1000= 100 %01ؾ =  

 سنوات 01وأجل السند  %01بالملحك على أساس فائدة السوق  0ق ح ع ي د = من الجدول رلم  
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 6.145 =                    

 سنوات 01% وأجل السند 01على أساس فائدة السوق  بالمحلك، 5الجدول رلم  من = ح ي د ق 

               =11086  

 دٌنار     x 0.386     =0111 0111+  61002×  011ح =  ق

ٌالحظ من النتٌجة أن المٌمة الحالٌة للسند مساوٌة إلى المٌمة االسمٌة وهذا ٌعنً إذا تساوت فائدة السوق مع 

 .الحالٌةفائدة السند فإن المٌمة األسمٌة للسند مساوٌة للمٌمة السولٌة او 

  (7) رقم مثال

 .الحالٌةفما هً لٌمة السند  %05أن معدالت الفائدة السولٌة ولت اإلصدار كانت  ،6فً المثال  افرض

 .الملحك( 5 ،0جدول  )باستخدام 11055×  011+  21621×  011ق ح =  

 دٌنار 887=  = 565 + 322 

ٌالحظ من النتٌجة أن المٌمة الحالٌة للسند ألل من لٌمته االسمٌة وهً تإشر بوضوح العاللة العكسٌة بٌن 

 السند.وتنطبك ذات العاللة إذا كانت معدالت الفائدة السولٌة ألل من فائدة  السوق.لٌمة السند وفائدة 

  (8رقم ) مثال

 %، فما هً لٌمة السند الحالٌة8 كانإلصدار أن معدالت الفائدة السولٌة ولت ا ،6افرض فً المثال 

 .المحاولة(للطالب إجراء  )تترن 

  (9رقم ) مثال 

 .سنوٌةلٌمة السند على أساس الفائدة نصؾ 

فما هً المٌمة  أشهر(،ستة  )كل٪ سنوٌا تدفع مرتٌن بالسنة  01أن الفائدة  ،6افرض فً المثال رلم  

 للسند.الحالٌة 

  الحل:

  72 (5 ÷% 01) %2 هذا ٌعنً أن الفائدة فً كل مرة السنة،بما أن الفائدة تدفع مرتٌن فً  -0

  دٌنار x    =21 1000%2=  ؾ

ق ح  د،ٌتم مضاعفة أجل السند ولسمة فائدة السوق هً األخرى إلى مرتٌن لؽرض حساب ق ح ع ي  -5

 .ي د من الجداول الرٌاضٌة

 دٌنار x 051065  +0111 x 11077  =0111 21ق ح = 

ٌتضح من األمثلة السابمة لحساب لٌمة السند أن هنان عوامل تإثر فً هذه المٌمة وهً على وفك      

 :اآلتً

كون معدل  عكسٌة(، )عاللةبزٌادة معدل الفائدة السولً تنخفض المٌمة السولٌة  السوقً:معدل الفائدة  - 1

  .خصمالفائدة السولً هو معدل 
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بزٌادة الفترة الزمنٌة المتبمٌة تزداد المخاطر وتمل المٌمة السولٌة  السند:الزمنٌة المتبقٌة من عمر  المدة -2

 .عكسٌة( )عاللة

 )عاللةبزٌادة معدل الفائدة االسمً ٌزداد مبلػ الفائدة وبالتالً تزداد المٌمة السولٌة  االسمً:معدل الفائدة  -3

 طردٌة(.

 Duration and riskالمدة والمخاطرة      سابعاً:

  بالسنداتمخاطر االستثمار     The risk of investing in bonds 

االسمٌة(،  )المٌمةبالرؼم من أن للسندات مٌزة الثبات واالستمرار بالدخل واألمان فً استرداد المبلػ       

ثبات العائد، ودرجة ضمنها عملٌة االستثمار فً السندات للمستثمر مثل تالمزاٌا المتعددة التً تورؼم 

األمان التً توفرها السندات كؤوراق مالٌة، إال أن المستثمر فً السندات ٌتعرض لجملة من المخاطر لد 

ما  السٌما ذات اآلجال الطوٌلة تإدي إلى خسارته، وأهم المخاطر التً ٌتعرض لها المستثمر فً السندات

 ٌلً:

من عوامل التضخم وأثره  الناتجة: Purchasing Power( التضخممخاطر ) الشرائٌةمخاطر القوة  -1

كما أن اجل  الحمٌمٌة.حٌث تنخفض فً أولات التضخم االلتصادي أللل من لٌمتها  للسند،فً المٌمة االسمٌة 

لكً ٌجنب المستثمر نفسه من هذه المخاطر أو الحد  المخاطر.السند ٌساهم فً ارتفاع أو انخفاض هذه 

ٌإدي أذ  لمخاطره.للتؤكد من مدى تؽطٌة الفائدة  المتولع،ٌجب أن ٌؤخذ بنظر االعتبار التضخم  منها،

أي عدم كفاٌة العوائد المستمبلٌة الناتجة عن االستثمار فً الحصول على  ،الشرائٌةالتضخم إلى تدهور الموة 

وال النخفاض فً لٌمتها السلع والخدمات التً ٌمكن الحصول علٌها باألسعار الحالٌة، أي تعرض األم

الحمٌمٌة، فحتى لو ارتفعت المٌمة النمدٌة لالستثمار لد ٌكون ذلن نوع من الوهم إذا كانت مستوٌات األسعار 

ٌكون هذا النوع من المخاطر كبٌرا فً حالة االستثمار فً حسابات التوفٌر أو  .لد ارتفعت بمعدالت أكبر

ثمار ٌحمل معدل فائدة ثابت، فإذا ارتفع معدل التضخم ٌرتفع معه التؤمٌن على الحٌاة أو السندات أو أي است

الخصم فتنخفض المٌمة الحمٌمٌة لالستثمار، وذلن النخفاض لٌمته الحالٌة، بٌنما ٌإثر هذا على األسهم بشكل 

 ألل حٌث تمابل مخاطر الموة الشرائٌة أو التضخم بارتفاع مماثل فً أصول المنشؤة المصدرة لألسهم.

المٌمة السولٌة للسند  نٌحٌث العاللة عكسٌة ب interest Rate Risk :الفائدةمخاطر تبدل أسعار  -2

تتؽٌر أسعار الفائدة فً السوق وفما لتؤثٌر لوى العرض والطلب على األصول أذ  السولٌة.ومعدالت الفائدة 

تصاد ٌتسم باالنتعاش أو المالٌة المختلفة، وأٌضا وفما لمعدالت التضخم السائدة، وفٌما إذا كان االل

االنكماش، تبرز المخاطر التً ٌتعرض لها المستثمر فً السندات بسبب العاللة العكسٌة بٌن أسعار 

السندات فً السوق وأسعار الفائدة السولٌة، فارتفاع أسعار الفائدة السولٌة على األسعار األخرى ٌشجع 

ً السوق، مما ٌإدي إلى زٌادة العرض لهذه المستثمرٌن فً السندات على بٌع ما لدٌهم من سندات ف

األصول، ومع محدودٌة الطلب علٌها فً السوق فإن أسعارها تهبط وبشكل حاد وفما للعاللة بٌن العرض 

والطلب، فؤي تؽٌر فً أسعار الفائدة سوؾ ٌكون له تؤثٌر على أسعار السندات طوٌلة األجل حٌث لد 

دؾ ارتفاع أسعار الفائدة ولت الحاجة إلى بٌعها ، وتماس ٌتعرض المستثمر لخسارة كبٌرة إذا ما صا

 مخاطر سعر الفائدة باستخدام النسبة بٌن األصول والخصوم التً تتؤثر بتذبذب أسعار الفائدة.

 :Dangers of summons or amortization   السنوي للسندات اإلطفاءمخاطر االستدعاء أو  -3

للشركة المصدرة الحك فً أن تطفئ سنوٌا نسبة محددة من  الحاالتٌوفر عمد اإلصدار فً كثٌر من 

تصدر بعض فاإلصدار، كما ٌنص فً هذا العمد على الطرٌمة التً بموجبها تحدد السندات المطفؤة، 

الشركات سنداتها ممرونة بشرط االستدعاء، مما ٌعطٌها الحك فً إعادة شراء تلن السندات من حملتها، بعد 

رة االكتتاب، وعادة ما تعمد المنشؤة إلى ذلن عندما توجد مإشرات الحتمال تارٌخ معٌن محدد فً نش

وٌستؽل المصدرون شرط اإلطفاء انخفاض أسعار الفائدة فً السوق لبل بلوغ السندات تارٌخ االستحماق، 
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فً الفترات التً تشهد فٌها ارتفاعا فً السعر السولً للسند ممارنة بمٌمته االسمٌة، فٌمومون بإطفاء 

لسندات المابلة لإلطفاء ملحمٌن بذلن أضرارا كبٌرة بحملة هذه السندات عن طرٌك حرمانها من تحمٌك ا

فً هذه الحالة تستطٌع  الن,  أرباح رأسمالٌة كان بإمكانهم تحمٌمها لو تمكنوا من االحتفاظ بهذه السندات

فائدة ألل، هذا ٌعنً أن  المنشؤة أن تعٌد شراء تلن السندات، وإحاللها محل سندات جدٌدة ذات معدل

إذ سٌضطر المستثمر  لهذه المخاطر اً وهً أكثر الحاالت تجسٌد االستدعاء ٌنطوي على بعض المخاطر،

لذا ٌجدر بالمستثمرٌن .  إعادة االستثمار بمخاطرإلى التخلً عن سند آخر ذو عائد ألل، وهو ما ٌطلك علٌه 

ٌنصح ف ,  للتؤكد من تضمنه شروط الحماٌة من االستدعاءفً السندات أن ٌتفحصوا بعناٌة عمد اإلصدار 

حملة السندات بدراسة شرط اإلطفاء الذي ٌتضمنه عمد اإلصدار بعناٌة، للولوؾ على أبعاد هذا الشرط، بما 

فً ذلن الطرٌمة التً تحدد بها السندات المطفؤة، وللتؤكد إذا كان ٌشمل جمٌع اإلصدار أو جزء منه، أو 

 من السندات، أم جمٌع فئاتها دون استثناء. ٌشمل فئة محددة

تنشؤ هذه المخاطر من كون السندات تشكل جزء  :Financial Leverage Riskمخاطر الرفع المالً  -4

ال تضعؾ  معمولة،وهً مصدر تموٌل دائن ٌفضل أن تكون نسبته فً هٌكل التموٌل  المال،من هٌكل رأس 

التً ٌترتب  اإلفالس،واال اإلفراط بإصدار السندات ٌعرض الشركة إلى مخاطر  االئتمانٌة،لدرة الشركة 

لذا ٌنصح المستثمرٌن بتوجٌه مدخراتهم نحو  الشركة.موجودات  یعلٌها تصفٌة الشركة ولسمة الؽرماء عل

 السندات ذات النوعٌة العالٌة.

 Liquidity risk    مخاطر السٌولة -5

الورلة المالٌة بسرعة وسهولة دون تعرض سعرها النخفاض شدٌد  ٌمصد بها إمكانٌة التصرؾ فً     

حٌث تفتمر السندات لخاصٌة السٌولة خصوصا إذا كانت طوٌلة األجل، لذلن فإن المستثمر ٌتعرض إلى 

مخاطر السٌولة الناتجة عن الهبوط الذي ٌحصل فً الموة الشرائٌة للعملة بفعل التضخم، حٌث تنخفض 

د عن لٌمته االسمٌة التً ٌصدر بها وكلما طال أجل السند ترتفع هذه المخاطر ولتخفٌض المٌمة الحمٌمٌة للسن

 مخاطر السٌولة إلى حدها األدنى ٌنصح المستثمرون فً السندات بؤخذ العوامل اآلتٌة بعٌن االعتبار:

 .حجم اإلصدار  -

 .حجم الصفمة  -

 .فئة السـند - 

إذ كلما زاد حجم اإلصدار، وزاد حجم صفمات التعامل، وارتفعت فئة السند، كلما زادت سٌولته والعكس 

 بالعكس 

 Due date risk    مخاطر تارٌخ االستحقاق -6

ٌمصد بها أنه كلما طال تارٌخ استحماق السند ازداد عدم التؤكد بشؤن مستمبل تدفماته النمدٌة، فالمدرة         

لمخاطر التً تتعرض لها ورلة مالٌة تستحك بعد ثالثة سنوات هً أكثر بكثٌر من المدرة على على التنبإ با

التنبإ بالمخاطر التً تتعرض لها ورلة مالٌة تستحك بعد ثالثون سنة، هذا ٌعنً أنه ال بد من حصول 

ا بعد ولت المستثمر على عائد أكبر ٌعوضه عن مخاطر االستثمار فً السندات التً ٌحل تارٌخ استحماله

 طوٌل.

 ً  Classic theory of interest rates     النظرٌة الكالسٌكٌة ألسعار الفائدة - ثامنا

ٌعتبر معدل الفائدة مهما للعدٌد من المستوٌات فعلى المستوى الشخصً ٌعد ارتفاع سعر الفائدة عائما       

لبعض ممن ٌرٌدون شراء عمارات أو سٌارات أو ما شابه ذلن ألن ارتفاع سعر الفائدة معناه ارتفاع تكلفة 

نهم ٌستطٌعون الحصول على دخل التموٌل وعلى العكس فإن سعر الفائدة لد ٌشجع البعض على االدخار أل
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أكبر إذا ما ادخروا جانب من دخولهم وعلى مستوى أكثر عمومٌة فإن لسعر الفائدة تؤثٌر على االلتصاد 

بصفة عامة ، ألنه ٌإثر لٌس فمط على رؼبات المستهلكٌن فً اإلنفاق أو االدخار ولكن أٌضا على لرارات 

ؽٌرات سعر الفائدة لها تؤثٌر هام على األفراد والمإسسات المستثمرٌن من أصحاب األعمال , وذلن الن ت

المالٌة ورجال األعمال وااللتصاد فً مجموعة ، فمن المهم دراسة الكٌفٌة التً ٌتحدد بها سعر الفائدة على 

 السندات المختلفة وكذلن العوامل التً تحدد سعر الفائدة فً سوق النمود بصفة عامة.

وأن التؤثٌر  اإلنتاج،أنه لٌس للنمود أثر حمٌمً فً  التبادل،من خالل معادلة  الكالسٌكٌون،ٌإكد أذ     

وهكذا تكون النمود وفك المنظور الكالسٌكً وسٌلة  لألسعار.الوحٌد للنمود ٌنصب على المستوى العام 

ت وهذا هو ما جعل النظرٌة الكالسٌكٌة حول سعر الفائدة تختلؾ عن النظرٌا للمٌمة،وممٌاسا  مبادلة،

 .األخرى

 Interest rate concept    مفهوم سعر الفائدة -1

توجد عدة مفاهٌم لسعر الفائدة تذكر منها تعرٌؾ االلتصادٌون الكالسٌن حٌث فسروا سعر الفائدة           

بنظرٌة األرصدة المابلة لاللتراض وبممتضى هذه النظرٌة ٌتحدد سعر الفائدة عند تماطع منحنى الطلب 

 .رصدة المابلة لإللراض وااللتراضوالعرض على األ

ولكن كٌنز: ٌمرر أن سعر الفائدة ما هو إال ظاهرة نمدٌة تحدد بالعرض والطلب على النمود ولٌس      

 .باألرصدة المابلة لإللراض وااللتراض

طبٌعً أما مارشال: فٌعتبر آن سعر الفائدة هو ذلن العائد الذي أصبح محل االهتمام ألنه ٌمثل العائد ال    

 .الذي ٌجب أن ٌتماضاها أصحاب رإوس األموال عن لٌامهم باالستثمارات

ومن التعارٌؾ السابمة الذكر ٌمكن لنا المول إن سعر الفائدة هو ممدار العائد أو النسبة التً ٌحصل علٌها     

صاحب رأس المال ممابل إٌداع مبلػ معٌن فً البنون، كما ٌمثل ممدار العائد أو النسبة التً ٌدفعها للبنن 

 ممابل التراضه مبلػ معٌن من النمود.

 الفائدةكٌة حول سعر عرض النظرٌة الكالسٌ  -2

                                   Presentation of the classic theory of interest rate 

من لعرض ثوأنه  الحالً،اعتبر علماء االلتصاد الكالسٌكٌون أن الفائدة ثمن لالمتناع عن االستهالن         

. االستثماربٌنما ٌمثل الطلب على رأس المال  االدخار،حٌث ٌمثل عرض رأس المال  النمدي،رأس المال 

وهم ٌنظرون إلى سعر الفائدة على أنه كؤي سلعة فً السوق ٌحمك التوازن بٌن عرض المدخرات وطلب 

فهً  عنها،وال ؼنى  ضروري،ٌنظرون إلى الفائدة على أنها أمر  نالكالسٌكٌٌومعنى ذلن أن  االستثمار.

فعرض المدخرات ٌتحمك من  التموٌل.تكوٌن المدخرات التً هً أساس الحافز الذي ٌجعل الفرد ٌمدم على 

باالستهالن الحاضر من أجل استهالن أكبر فً  )التضحٌةخالل إؼراء األفراد على تؤجٌل االستهالن 

فبدون سعر الفائدة بوصفه حافزا على  للمدخر.وٌتمثل هذا اإلؼراء فً سعر الفائدة الذي ٌدفع  المستمبل(

وهكذا فإن الفائدة فً  وتمدمه،توجد التراكمات الرأسمالٌة التً هً ضرورٌة لنمو االلتصاد  المدخرات لن

 .النظرٌة الكالسٌكٌة هً مكافؤة على االدخار

 الفائدةاالنتقادات الموجهة للنظرٌة الكالسٌكٌة فً سعر  -3

                                         Criticism of the classic theory of interest rate 

  - ٌؤتً:ٌمكن إٌجاز أهمها فٌما  االلتصادٌٌن،لم تسلم هذه النظرٌة من أوجه نمد أوردها العدٌد من      



 

74 
 

إن الوصول إلى حل ممكن ومستمر لسعر الفائدة فً إطار النموذج الكالسٌكً وفرضٌاته أمر ؼٌر  -

ولذلن ال ٌمكن معرفة سعر الفائدة ما لم  الدخل، یذلن أن الوالع ٌثبت أن االدخار ٌتؽٌر بتؽٌر مستو سهل،

الفائدة نفسه بسبب أثر  سعر وال ٌمكن معرفة مستوى الدخل ما لم نعرؾ مسبما ممدمانعرؾ مستوى الدخل 

 الدخل.وأثر االستثمار فً حجم  االستثمار،الفائدة فً حجم 

العوامل األخرى التً وأهملت  واالستثمار،خاص على االدخار  شكللمد ركزت النظرٌة الكالسٌكٌة ب  -

ً على التوسع فً فوبالتحدٌد العوامل النمدٌة حٌث إن لدرة الجهاز المصر الفائدة،ٌمكن أن تإثر فً سعر 

 .الفائدةاالئتمان أو تملٌصه مثال ال بد أن ٌكون لها تؤثٌر فً سعر 

فهً ال تؤخد فً االعتبار وظٌفة  التبادل،أنها مجرد وسٌط فً  ىتنظر النظرٌة الكالسٌكٌة للنمود عل -

فالنظرٌة الكالسٌكٌة تفرض أن الجزء من الدخل الذي ال ٌنفك على  للمٌمة،النمود بوصفها مستودعا 

بدٌل اكتناز النمود  لألفراد،فهً تسمط بدٌال ثالثا مهما  االستثمار،على  أنفكاالستهالن البد بالضرورة أنه 

ل النظرٌة الكالسٌكٌة نظرٌة ؼٌر والعٌة وؼٌر لابلة للتطبٌك فً وهذا ٌجع االستهالن،تتفك على  لتًا

  متحرن.التصاد حٌوي 

حافزا لزٌادة حجم المدخرات عن طرٌك االمتناع عن االستهالن له  الفائدة بوصفة استخدام سعر إن -

لذلن الحافز  تبعاوٌمل  المشروعات،آثار عكسٌة تتمثل فً تملٌل الطلب االستهالكً مما ٌملل من أرباح 

 على االستثمار.

متمثلة فً التؤمٌنات  الحكومات،إن االتجاه الحدٌث نحو االدخار اإلجباري الذي أخذت تعمل به  -

واألرباح المحتجزة بوصفها احتٌاطات ونحو ذلن ٌملل من دور سعر الفائدة بوصفه متؽٌرا  االجتماعٌة،

المدخرات لم تتكون بوصفها نتٌجة لسعً  إذ ظهرت أنواع أخرى من المدخرات؛أساسٌا لتحدٌد حجم 

 الجدٌدة للحكوماتاللتزام األفراد باالتجاهات  ةلالستفادة من أسعار الفائدة وإنما بوصفها نتٌج المدخرٌن

 إلخ(. احتٌاطات،التؤمٌنات االجتماعٌة واألرباح المحتجزة بوصفها )

تؤثٌر كبٌر على اتخاذ لرارات  ما اعترض به نبٌر سكتوفسكً من أن ارتفاع سعر الفائدة لٌس له -

فإن المدخر الصؽٌر عندما ٌتخذ لرار  للفردفبالنسبة  المشروع،وال من جهة  الفرد،االدخار ال من جهة 

أما المدخر  أجله،وإنما ٌنظر للؽرض الذي ٌرٌد االدخار من  الفائدة،االدخار ال ٌنظر أساسا إلى سعر 

 وأما بالنسبة للمشروعات الفائدة،للتؽٌرات التً تحدث فً سعر  فهو ال ٌؽٌر من سلوكه االستهالكً الكبٌر،

 األرباح.وعلى الموزع من هذه  اإلنتاجً،المتحممة من نشاطها  ألرباحٌتولؾ على ا مدخراتهافان حجم 
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 21/6/1012التارٌخ:                                                                                                 ثامن والتاسع  لرة: االسبوع اـمحاض

 ساعات 6الولــت:                                                                                                               كفاءة السوقالموضوع: 

 

 Market efficiency   كفاءة السوق

 

 An introduction to the efficient capital market    ممدمة عن سوق رأس المال الكفؤة -أوال 

 Market efficiency   السوقكفاءة  -2

فوفما لمفهوم  األسواق.خاللا بٌن المهتمٌن بتلن  -ومازالت تثٌر  -أثارت فكرة كفاءة أسواق رأس المال      

 فٌه،لكل معلومة جدٌدة ترد إلى المتعاملٌن  بسرعة،الكفاءة ٌتولع أن تستجٌب أسعار األسهم فً السوق 

وحٌث أن المعلومات تؤتً إلى السوق فً أي  للسهم.ٌكون من شؤنها تؽٌٌر نظرتهم فً المنشؤة المصدرة 

فإنه ٌصبح من المتولع أن تكون حركة  البعض،ودون عاللة تربطها ببعضها  إنذار.ولت وبدون سابك 

وهبوطا إذا ما كانت  رة،ساإذ لد تتجه صعودا إذا ما كانت األنباء التً تصل إلى السوق  عشوائٌة،األسعار 

 المعلومات،وفً ظل المنافسة الشدٌدة المتولعة بٌن المتعاملٌن للحصول على تلن  سارة.األنباء الواردة ؼٌر 

ومن ثم فلن تتاح له  تحلٌلها،فلن ٌتمكن أي منهم من تحمٌك السبك فً الحصول على المعلومات أو فً 

 ن.فرصة تحمٌك أرباح ؼٌر عادٌة على حساب اآلخرٌ

 The concept of market efficiency السوق     مفهوم كفاءة  -1

ٌعكس سعر السهم كافة المعلومات المتاحة التً من شؤنها أن  Efficient Market فً السوق الكؾء      

وإذا كان األمر كذلن فإنه ٌمكن االدعاء بؤنه فً ظل السوق الكؾء تكون  للسهم.تإثر على المٌمة السولٌة 

 Intrinsic العادلة أو الذاتٌة أو تعكس تماما لٌمته الحمٌمٌة Fair Value لٌمة عادلة ًالمٌمة السولٌة للسهم ه

Value  م من التً ٌتولد عنها عائد ٌكفً لتعرٌض المستثمر عما ٌنطوي علٌه االستثمار فً ذلن السه

أو بعبارة أخرى تكون المٌمة السولٌة للسهم متمثلة فً المٌمة الحالٌة للمكاسب المستمبلٌة الناجمة عن  مخاطر.

 .(1)وهو ما تعكسه المعادلة  المخاطر،ٌكفً لتعوٌض المستثمر عن  دمخصومة بمعدل عائ السهم،امتالن 

Q = ∑
  

      
 
(1) معادلة  .……………………………………           

تمثل المٌمة العادلة للسهم التً من المفترض أن تكون مساوٌة للمٌمة السولٌة فً ظل افتراض  Q حٌث      

تمثل معدل العائد المطلوب على االستثمار والذي ٌكفً  M السنوٌة،تمثل التوزٌعات  T السوق،كفاءة 

 .للتعوٌض عن المخاطر التً ٌنطوي علٌها االستثمار فً السهم

ٌعكس سعر السهم تولعات المستثمرٌن بشؤن  الكؾء،أنه فً ظل السوق  ( إلى1)تشٌر المعادلة        

ؼٌر أن كون المعلومات متاحة للجمٌع  المكاسب.وبشؤن المخاطر التً تتعرض لها هذه  المستمبلٌة،المكاسب 

خاطر التً تحٌط بها والم ٌةال ٌعنً أن تمدٌراتهم بشؤن المكاسب المستمبل الكؾء،فً ظل ما ٌسمى بالسوق 

ؼٌر أن  الحمٌمٌة،فمرارات بعض المستثمرٌن للٌلً الخبرة لد تؤخذ األسعار بعٌدا عن لٌمتها  تماما،متطابمة 

لرارات المستثمرٌن المحترفٌن وحتى ؼٌر المحترفٌن الذٌن ٌتسمون بالفطنة سوؾ تدفع باألسعار نحو المٌمة 

 .الحمٌمٌة

ٌمة السولٌة للسهم فً ظل السوق الكؾء تعادل لٌمته الحمٌمٌة لٌس هو االدعاء أن االدعاء بؤن الم ؼٌر        

إذ فً ظل السوق الكؾء ٌمكن االدعاء كذلن بؤنه طالما أن سعر السهم فً السوق ٌعكس دائما لٌمته  الوحٌد،

فالعائد المتاح  ألرانه.ما ٌحممه  ٌفوق يعاد رٌؼفإنه ال ٌمكن ألي من المتعاملٌن أن ٌحمك عائد  الحمٌمٌة،
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علٌها االستثمار فً السهم محل  ينطوٌ للجمٌع ٌكفً بالتمام والكمال لتعوٌض كل مستثمر عن المخاطر التً

ولن ٌوجد فً  المتاحة،فالسعر دائما ٌعكس بسرعة فائمة كافة المعلومات  نمصان.دون زٌادة أو  الصفمة،

ته الحمٌمٌة التً تعكسها المعلومات المتاحة للجمٌع بمٌمة تزٌد أو تمل عن لٌم لحظة،السوق سهم ٌباع فً أي 

 .اللحظةفً تلن 

فمع كل معلومة مإثرة تصل إلى  الدوام.بالطبع ال ٌعنً أن المٌمة السولٌة للسهم تبمى ثابتة على  هذا         

علومات وذلن اعتمادا على ما إذا كانت تلن الم للسهم،ٌتولع أن ترتفع أو تنخفض المٌمة السولٌة  السوق،

فً ذلن المعلومات ذات التؤثٌر  ٌستوي المنشؤة.تحمل فً طٌاتها أخبار سارة أو ؼٌر سارة عن مستمبل 

ات التؤثٌر ؼٌر ذأو المعلومات  المتولدة،المباشر مثل التولعات بشؤن زٌادة فً التوزٌعات أو فً األرباح 

أو المعلومات  المنافسة،من المنتجات المباشر مثل اإلعالن عن احتمال فرض رسوم جمركٌة على الواردات 

 الخام.علٌه المنشؤة فً تزوٌدها باحتٌاجاتها من المواد  تعتمدعن اضرابات عمالٌة لدى مورد محلً 

 How to achieve market efficiency    للسوقالكٌفٌة التً تتحمك بها الكفاءة  -3

البداٌة دعنا نفترض أن المستثمرٌن ٌجاهدون لتحمٌك ألصى لدر ممكن من المنفعة من وراء ما  فً          

ومن ثم ٌتولع أن ٌتنافسون فٌما بٌنهم  بالرشد،ٌعنً أنهم ٌتسمون  . هذاUtility Maximizes لدٌهم من ثروة

ه فً ظل السوق الكؾء ال وكما ٌبدو فؤن مونها.رٌبلتعظٌم األرباح التً ٌحممونها من وراء الصفمات التً 

حتى ٌمكن له  المستثمرٌن،سبٌل أمام كل منهم سوى االنفراد بمٌزة الحصول على المعلومات لبل ؼٌره من 

أعلى أو ألل  -فً ظل المعلومات الجدٌدة التً وردت إلٌه  -اكتشاؾ ما إذا كانت المٌمة السولٌة الحالٌة للسهم 

محمما مستوى من األرباح ال  ألرانه،ذ المرار االستثماري السلٌم لبل بما ٌمكنه من اتخا الحمٌمٌة،من لٌمته 

تكون اإلجابة  الكؾء،فً ظل فكرة السوق  المستثمرٌن؟ولكن هل ٌمكن أن ٌتحمك ذلن ألي من  لؽٌره.ٌتاح 

 ۔ ًبالنف

ؼٌر المتولع أن ٌموم المستثمرون بؤنفسهم بتجمٌع وتحلٌل المعلومات المتاحة من اجل اتخاذ  فمن        

ومراكز  االستثمار، ومستشاري السمسرة،إذ عادة ما ٌعتمدون فً ذلن على بٌوت  االستثماري،المرار 

فٌما بٌنها بشدة  فس.. وؼٌرها من المإسسات المعنٌة التً تتناالمتخصصة.والصحؾ والمجاالت  البحوث،

 مستشارٌنذاته ٌعتمد فٌه المستثمرٌن على  االستثماريهذا فضال عن أن المرار  المستثمرٌن.لخدمة 

وأحدث أدوات  المحللٌن،فهم ٌستخدمون أفضل  عمالئهم،استثمارٌٌن ٌتنافسون أٌضا فٌما بٌنهم لخدمة 

أن تصل نتائج تحلٌل المعلومات إلى ٌتولع  لتنافسًوفً هذا المناخ ا معلومات.وآخر ما أتٌح من  التحلٌل،

فً  السبك،استحالة انفراد أي منهم بمٌزة  ًعنٌبما  تمرٌبا،المستثمرٌن كافة بسرعة فائمة وفً نفس الولت 

وما إذا كان لد أصبح أكبر أو ألل من لٌمته  السهم،شؤن الحصول على تمٌٌم صحٌح للسعر الذي ٌباع به 

وهكذا ٌصبح من الصعب على أي مستثمر أن ٌحمك أرباحا ؼٌر عادٌة  .الجدٌدة المعلوماتالحمٌمٌة فً ظل 

 .آخرٌنعلى حساب مستثمرٌن 

ظل السوق الكؾء ال ٌوجد فاصل زمنً بٌن تحلٌل المعلومات والوصول إلى نتائج محددة بشؤن  ففً       

كافة المستثمرٌن  الوصول إلى تلن النتائج وحصول نٌب ًكما ال ٌوجد فاصل زمن للسهم،المٌمة الحمٌمٌة 

فالمعلومات عن وجود فرق بٌن المٌمة السولٌة للسهم وبٌن لٌمته الحمٌمٌة نتٌجة لورود المعلومات  علٌها.

مما ٌترتب علٌه حدوث  الولت،فً نفس  ومشترٌن( )بائعٌنسٌتم تحلٌلها بسرعة لتصل إلى الجمٌع  الجدٌدة،

مستثمر مٌزة السبك التً  أليدون أن ٌتاح  الحمٌمٌة،تعكس لٌمته  ًفً المٌمة السولٌة للسهم لک يفور ٌرٌتؽ

 .آخرٌنؼٌر عادٌة على حساب  احمن شؤنها أن تتٌح له فرصة تحمٌك أرب

وال ٌنكر أنصار السوق الكؾء امكانٌة تحمٌك بعض المستثمرٌن أرباحا ؼٌر عادٌة على حساب        

إذ ال ٌمكن ألحد فً ظل السوق الكؾء أن ٌتنبؤ  فمط،والصدفة  الصدفة،إال أن هذا ٌرجع إلى  ؼٌرهم،
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دون أن ٌكون هنان فرصة مماثلة ومتاحة  األرباح،مثل هذه  ٌحمك بالظروؾ التً ٌمكن فً ظلها أن

هذا بالطبع ٌموم على افتراض عدم وجود أي فرصة ألي مستثمر فً الحصول على المعلومات  لألخرٌن.

هذا  المستثمرٌن.لبل وصول تلن المعلومات إلى بالً    inside Information مباشرة من المنشؤة المعنٌة

ذلن أن هنان المدٌرٌن وكبار العاملٌن الذٌن لدٌهم أسرارا كاملة عن المنشؤة  ممبوال.االفتراض لد ال ٌكون 

رتهم فً اتخاذ لرا -هم أو ألاربهم أو أصدلائهم  -والتً ٌمكن إذا ما استخدموها  Insider التً ٌعملون بها

أن ٌحمموا من ورائها أرباحا طائلة على حساب ؼٌرهم من المستثمرٌن  المنشؤة،االستثمارٌة فً أسهم تلن 

هذا ما سوؾ ٌجٌب علٌه عند تناول صٌؽة  ٌحدث؟ولكن هل ٌمكن لهذا أن  المعلومات.الذٌن ال تتاح لهم هذه 

من  ثانًوذلن فً المسم ال   Strong Form Efficient Markets Hypothesis يفرض السوق المو

 .3الفمرة 

فلكً  للعجب.هذا المسم باإلشارة إلى أن مفهوم كفاءة السوق هو مفهوم مثٌر لالهتمام بل ومثٌر  ونختتم      

 كؾء.البد أن ٌوجد عدد ال بؤس به من المستثمرٌن الذٌن ٌعتمدون فً أن السوق ؼٌر  كؾء،ٌكون السوق 

لالستفادة منها فً  وتحلٌلهاسعى كل منهم إلى الحصول على المعلومات وبسبب هذا االعتماد ٌتولع أن ٌ

 الحمٌمٌة،وهو ما ٌإدي إلى تؽٌر سرٌع فً المٌمة السولٌة للسهم لتعادل لٌمته  عادٌة،تحمٌك أرباح ؼٌر 

ى دون أن ٌحمك أي منهم األرباح ؼٌر العادٌة التً كان ٌسعى إل ٌنشدها،وحٌنئذ ٌتحمك للسوق الكفاءة التً 

  .تحمٌمها

 الكفؤةالمعلومات وسوق رأس المال  -ثانٌاً 

                                             Efficient information and capital market 

على ضوء التحلٌل السابك ٌمكن المول بؤن السوق الكؾء هو ذلن السوق الذي ال ٌوجد فٌه فاصل         

 السهم،تحلٌل المعلومات الجدٌدة الواردة إلى السوق وبٌن الوصول إلى نتائج محددة بشؤن سعر  نٌب ،ًزمن

هذا  سارة.أو ؼٌر  سارةفً السعر بما ٌعكس ما تحمله تلن المعلومات من أنباء  يفور رٌٌوهو ما ٌضمن تؽ

ومن ثم لن  المعلومات، بالطبع ٌحمل فً طٌاته أنه ال ٌوجد فاصل زمنً بٌن حصول مستثمر وآخر على تلن

 Perfect بالكفاءة الكاملةهذا المفهوم لكفاءة السوق ٌطلك علٌه  لؽٌره.تتاح ألي منهم فرصة ال تتاح 

Market  المالٌةشروط كفاءة السوق  فًالتً تتمثل: 

 The Market is أن المعلومات عن السوق متاحة للجمٌع فً ذات اللحظة وبدون تكالٌؾ  -2

Informationally Efficient. وفً ظل هذا الشرط تكون تولعات كافة المستثمرٌن متماثلة 

Homogeneous Expectations    نظراً لتماثل المعلومات المتاحة لكل منهم. 

 فال توجد تكالٌؾ للمعامالت Markets Are Frictionless أنه ال ٌوجد أي لٌود على التعامل -1

Transaction Costs   كما ٌمكن للمستثمر أن ٌشتري وٌبٌع أي  التكالٌؾ.ن أو ضرائب أو ؼٌر ذلن م

 وذلن بٌسر وسهولة Securities Are Perfectly Divisible كمٌة من سهم ما مهما صؽر حجمها

Securities Are Marketable.    هذا إلى جانب عدم وجود اي لٌود تشرٌعٌة للدخول أو الخروج من

كما ال توجد لٌود أخرى من  األموال،ت الراؼبة فً الحصول على السوق وذلن بالنسبة للمستثمرٌن أو المنشآ

 .نوعأي 

أن تإثر تؤثٌرا ملموساً  لال ٌحتمومن ثم فإن تصرفات أي منهم  المستثمرٌن،هنان عدد كبٌر من  -3

 وهذا ٌعنً أن على كل مستثمر أن ٌمبل األسعار المعلنة على أنها لضٌة مسلم بها األسهم،على أسعار 

Investors Are Price Takers. 
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ومن ثم فإنهم ٌسعون إلى تعظٌم المنفعة التً ٌحصلون علٌها من  بالرشد،أن المستثمرٌن ٌتصفون  -4

 .All Investors Are Utility Maximizes     وراء استؽالل ثرواتهم

وما ٌتم على  توفر عنصر الشفافٌة وبمدر ٌجعل المعلومات عن أسعار األوراق المالٌة المتداولة فٌه -5

هذه األوراق من صفمات متاحة لجمٌع المتعاملٌن فٌه على لدم المساواة وبشكل ٌحد من عملٌة ما ٌعرؾ 

 المعلومات.باحتكار 

بالنسبة للشرط األول ٌإكد الوالع على أن  الوالع؟ولكن هل ٌمكن لهذه الشروط أن تتحمك فً عالم        

فالمكتبات الجامعٌة وؼٌرها من المكتبات ملٌئة بالمعلومات التً  جان.بالمالمعلومات ٌمكن أن تتاح للمستثمر 

 فٌمكن شراء الصحؾ المكتبات،وإذا لم ٌتوفر الولت للذهاب إلى تلن  تحلٌلها، یتفوق لدرة المستثمر عل

على  -المماٌٌس  ايب -وذلن بتكالٌؾ زهٌدة وال تمثل عبئا  واألعمال،المتخصصة فً شإون المال  والمجالت

بل وأن بٌوت السمسرة حرٌصة على تزوٌد عمالئها بمعلومات مفٌدة التخاذ المرار  المستثمر.ٌزانٌة م

المعلومات للمستثمرٌن فً  لهذا عن التكالٌؾ ولكن ماذا عن الشك اآلخر الذي ٌمضً بوصو االستثماري.

ال ننكر احتمال لٌام أعضاء مجلس إدارة المنشؤة المعنٌة بتزوٌد بعض ألاربهم أو أصدلائهم  اللحظة؟ذات 

ؼٌر أننا ٌنبؽً أن نتنبه أن عدد هإالء البد  المستثمرٌن.بمعلومات تعطٌهم نوع من السبك على ؼٌرهم من 

مرٌن بسرعة كبٌرة المعلومات ٌمكن أن ٌصل إلى جمهور المستث نوأن السواد األعظم م صؽٌرا،وأن ٌكون 

 .االتصالخاصة فً ظل تمدم سبل 

فإن  ،مبكراً كان هنان فئة من ألارب أو أصدلاء أعضاء اإلدارة ٌمكنها الحصول على المعلومات  وإذا      

ٌمكنه أن ٌستعٌن بخدمة بٌوت  المعلومات،المستثمر المحنن الذي ٌدرن أنه سٌكون آخر من ٌحصل على 

البٌوت والمكاتب  فلهذه زهٌدة.البحوث والدراسات ذات السمعة وذلن بتكالٌؾ  بمكاتالسمسرة الكبٌرة أو 

وسائلها فً الحصول على معلومات مماثلة إما من خالل العاملٌن بالمنشآت المعنٌة أو من خالل دراسات 

ة ولن ٌتمكن المستثمر الذي تربطه عالل الجمٌع، ٌتساوىوكنتٌجة لذلن سوؾ  بها.وتحلٌالت عمٌمة تموم 

 .على ؼٌره من المستثمرٌن الرابة أو صدالة بؤعضاء مجلس اإلدارة أن ٌحمك سبم

 أخرى.بالنسبة للشرط الثانً فؤنه توجد تكالٌؾ للمعامالت كما توجد ضرائب إضافة إلى تكالٌؾ  أما          

فمثال لد ٌإجل المستثمر لرار  الصفمات.بل وأن الضرائب لد تمؾ حائال دون إبرام بعض  فمط،لٌس هذا 

التً لد تنجم عن الصفمة  لٌةبهدؾ نمل عبء الضرٌبة على األرباح الرأسما ما،للبٌع فً نهاٌة سنة ضرٌبٌة 

فهنان العدٌد من الموانٌن التً تفرض لٌودا على ابرام  الوحٌد.وال تعد الضرائب هً الحائل  التالً.إلى العام 

 ٌضاؾ إلى ذلن وجود المكشوؾ.ن التً تتعلك بالشراء الهامشً والبٌع على ومن أمثلتها تل الصفمات،بعض 

ومع هذا ٌثار اعتماد بؤن تكلفة المعامالت  المستثمر.أدنى لعدد األسهم التً ٌمكن أن ٌشترٌها أو ٌبٌعها  حد

والمٌود وأن الضرائب  الصفمات،تعتبر ضئٌلة إلى الحد الذي ال ٌمكن معه أن تعتبر حائال فً طرٌك إبرام 

 .المالحركة التعامل فً أسواق رأس  لىالتً تفرضها التشرٌعات لم ٌثبت الوالع أن لها أثرا ملموسا ع

فسوؾ نواجه بالحمٌمة  المستثمرٌن،ما انتملنا إلى الشرط الثالث الذي ٌمضً بتواجد عدد كبٌر من  وإذا        

تً أبرمت خالل العشر سنوات األخٌرة فً % من المعامالت ال 75٪ إلى  77 نٌالتً تشٌر إلى أن ما ب

لبعض هذه  لصفماتوأن ا االستثمار،بورصة نٌوٌورن كانت لحساب المإسسات المالٌة المتخصصة فً 

على سعر الورلة المالٌة التً تضمنتها  آثارهالمإسسات كان من الضخامة بحٌث أنه ترن فً بعض األحٌان 

أن أحد الخبراء المعروفٌن فً مجال تنفٌذ صفمات شراء  لٌس هذا فمط بل أن مجرد إشاعة عن الصفمة.

 لهم بالحنكة والمدرة على المناورة ودأو عن أحد المستثمرٌن المشه   Takeover األسهم بهدؾ السٌطرة

Market Maneuvers  الورلة.كفٌل بؤن ٌحدث تؽٌٌرا فً سعر تلن  ما،فً طرٌمه إلى شراء ورلة مالٌة 
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 مختلفة،وعلى الرؼم من ذلن هنان صفمات ضخمة تتضمن عشرات اآلالؾ من األسهم تبرم ٌومٌا ألؼراض 

 .محل التعامل لسهمدون أن ٌكون لذلن أثرا ملموسا على سعر ا

فهو شرط  المتاحة،الشرط الرابع وهو الذي ٌمضً بؤن المستثمر ٌسعى لتعظٌم المنفعة من موارده  أما        

إال أن السواد األعظم من  الهدؾ،نان بعض المستثمرٌن الذٌن لد ال ٌسعوا إلى تحمٌك هذا حما ه ممبول.

  .المالالمستثمرٌن ٌضع ذلن الهدؾ نصب عٌنٌه عندما ٌتعامل فً أسواق 

أخالنً أرى المارئ ولد استاء من المحاولة المستمٌتة للدفاع عن فكرة  الكامل،استعراض شروط السوق  وبعد

ال ٌمكن أن  ذكر،رؼم كل ما  الكاملة،فالكفاءة  ذلن.وله الحك كل الحك فً  المال،ملة لسوق رأس الكفاءة الكا

 الشروط تحمٌك الكمال فً استٌفاء مستحٌلإذ من ال ،أخرىتتوافر فً أسواق رأس المال أو أي أسواق 

باعتباره المحور األساسً  -هذه الحالة ال ٌكون أمامنا سوى التمسن بالشرط الرابع  وفً األولى.الثالثة 

وأنه دائما فً سباق مع اآلخرٌن  المنفعة،إلى تعظٌم  ٌسعىوالذي ٌمضً بؤن المستثمر  -لكفاءة السوق 

ى من الشروط وإذا ما لبل المارئ هذا الحد األدن الهدؾ.للحصول على المعلومات التً تساعده فً بلوغ ذلن 

 Perfectly Efficient Market حٌنئذ نكون لد انتملنا من مفهوم الكفاءة الكاملة للسوق -وهو ما نتولعه  -

 .Economically Efficient Market   مفهوم الكفاءة االلتصادٌةإلى 

السوق  ظل الكفاءة االلتصادٌة للسوق ٌتولع أن ٌمضً بعض الولت منذ وصول المعلومات إلى فً       

وهو ما ٌعنً أن المٌمة السولٌة لسهم ما لد تكون أعلى  األسهم،وحتى تنعكس آثار تلن المعلومات على أسعار 

تكلفة المعامالت والضرائب  ببؼٌر أن من المعتمد أنه بس األلل.أو ألل من لٌمته الحمٌمة لبعض الولت على 

إلى درجة أن ٌحمك المستثمر من ورائه  كبٌرا،ن وؼٌرها من تكالٌؾ االستثمار لن ٌكون الفرق بٌن المٌمتٌ

حركة األسعار فً ظل كل من الكفاءة  (1 - 1) وٌصور شكل الطوٌل.أرباحا ؼٌر عادٌة خاصة فً المدى 

 .الكاملة والكفاءة االلتصادٌة

وفً  ،دٌنار 37إلى أنه فً الٌوم األول من شهر ٌونٌو كانت المٌمة السولٌة للسهم  (1 - 1)شكل  ٌشٌر      

وفً ظلها لدرت المٌمة الحمٌمٌة للسهم بما  المعنٌة،نفس الٌوم وصلت أنباء سارة إلى السوق بشؤن المنشؤة 

وهو  ،دٌنار 33إلى  دٌنار 37من  راوإذا ما كان السوق كامل الكفاءة سٌرتفع سعر السهم فو ،دٌنار 33ٌعادل 

إذ ٌمضً بعض  ٌختلؾ،فً ظل فرض الكفاءة االلتصادٌة للسوق فإن األمر  أما الداكن.ما ٌعكسه الخط 

 السهم.بشؤن المٌمة التً ٌنبؽً أن ٌكون علٌها سعر  بنتٌجة،الولت حتى ٌتم تحلٌل المعلومات والخروج منها 

منذ وصول المعلومات إلى أن ٌرتفع سعر السهم إلى مستوى ٌعادل  نًوهذا ٌعنً بالتبعٌة وجود فاصل زم

 نسٌنارٌوهٌواللذان ٌعكسان  بالنمط،وهو ما ٌعكسه الخط المتمطع والمنحنى المرسوم  الحمٌمٌة،لٌمته 

  مختلفٌن:
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 (2-2شكل )

 التغٌر فً سعر السهم فً ظل الكفاءة الكاملة والكفاءة االلتصادٌة

 

ولبل أن ٌصل إلى  ورودها،وفٌه أبلػ بٌت السمسرة عمالءه المهمٌن بالمعلومات فور  :األولالسٌنارٌو        

على ضوء هذه المعلومات لد ٌسارع  للسهم.استنتاج نهائً بشؤن ما ٌنبؽً أن تكون علٌه المٌمة الحمٌمٌة 

كثر ٌصل وبعد ٌوم أو أ سعره.مما ٌإدي إلى حدوث ارتفاع طفٌؾ فً  السهم،شراء لأوامر  بإصداربعضهم 

بؤن المٌمة السولٌة للسهم ألل من لٌمته  ًضمت -ٌبلؽها ألولئن العمالء  -بٌت السمسرة إلى نتائج محددة 
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تحت  -وبالطبع ٌمضً مزٌدا من الولت حتى تصدر أوامر الشراء لٌؤخذ سعر السهم فً االرتفاع  الحمٌمٌة.

 .المتمطعوهو ما ٌصوره الخط  الحمٌمٌة، لٌمتهإلى أن ٌصل إلى  -وطؤة زٌادة الطلب 

فٌشٌر إلى أن رد فعل المستثمرٌن للمعلومات األولٌة التً حصلوا علٌها من بٌت  :السٌنارٌو الثانً أما     

لدرجة أن سعر السهم ارتفع على أثرها إلى أعلى من لٌمته  ،Over - reactionالسمسرة كان مؽال فٌه 

تشٌر إلى أن المٌمة  السمسرةوبوصول معلومات من بٌت  بالنمط. المرسوم المنحنىوهو ما ٌوضحه  الحمٌمة،

ٌتولع أن تبدأ أوامر البٌع فً التدفك مما ٌإدي إلى هبوط سعره لٌصل إلى لٌمته  فٌها،السولٌة للسهم مؽال 

 ستصل المٌمة السولٌة للسهم إلى المٌمة الحمٌمٌة ولكن بعد نالسٌنارٌو هٌوكما ٌبدو فإنه فً ظل  الحمٌمٌة.

وذلن على النحو الذي سٌشار إلٌه عند التعرض لكفاءة  لصٌرا، كونمضً بعض الولت الذي ٌتولع أن ٌ

الذي ٌعكس  (ب -ا -2) الشكلهذا وٌمكن اتباع نفس النهج فً تفسٌر  التالً.التسعٌر التً سنتناولها فً المسم 

 أنباء ؼٌر سارة.

 :الكفؤةخصائص األسواق 

 :ٌلً مابٌتمٌز السوق الكؾء بمجموعة من الخصائص تتمثل   

  ٌتصؾ المتعاملون فً تلن السوق بالرشادة فً اتخاذ لراراتهم االستثمارٌة المتنوعة مما ٌدفعهم إلى

 .ثرواتهم تعظٌمالسعً نحو 

  مرالبً الحسابات دون  الحكومٌة،الجهات  اإلدارة، مستثمرٌن، ممرضٌن،المعلومات متاحة للجمٌع من

 .المادمةأي تكلفة مما ٌإدي إلى تماثل تولعاتهم بشؤن أداء الشركات خالل الفترات 

  تداولكما أنه ال تفرض علٌكم أي تكلفة  ضرٌبٌة،حرٌة تامة فً تداول األوراق المالٌة بدون أي لٌود. 

 ثٌر بمفرده على األسعار فً وجود عدد كبٌر من المتعاملٌن مما ٌعنً عدم لدرة أي مستثمر على التؤ

 .السوقتلن 

  ًمرتفعا ٌفوق ما حممه المستثمرون األخرون  فً مثل هذه السوق ال ٌستطٌع أي مستثمر أن ٌحمك عائدا

ألن العائد ٌكفً لتعوٌض كل مستثمر عن المخاطر التً ٌنطوي علٌها االستثمار فً السهم محل 

 الصفمة فمط.

 :الكفؤةالخصائص التنظٌمٌة للسوق اهم 

 :كالتالًهً وتتمٌز األسواق المالٌة الكفإة بالخصائص التنظٌمٌة 

والتً تتؤلؾ من وسطاء ووكالء ٌمومون بعملٌات التداول  المالٌة،وجود هٌئة عامة ألعضاء السوق  -1

 .البورصةوٌمثلون البنون والمإسسات والشركات التً ٌسمح لها النظام بالمساهمة فً عضوٌة 

وتشرؾ على تطبٌمها وتعمل على تطوٌرها  المالٌة،ة تضع أنظمة األسواق وجود لجنة إدارٌ  -2

  .التداولباستمرار وترالب عملٌات 

وجود شروط إلدراج األوراق المالٌة على الئحة السوق المالٌة ومرالبة االستمرارٌة أو إٌماؾ هذا  -3

 اإلدراج.

ار الصفمات بسرعة وهنان طرٌمتان وتحدٌد أسع األوامر،وجود طرٌمة للتداول ٌتم من خاللها تنفٌذ   -4

وٌتم تحدٌد سعر التبادل حسب الطرٌمة األولى بمطابمة أعلى  ،المفاوضةالمزاٌدة أو متبعتان فً العادة هما 

أما الطرٌمة الثانٌة فإن سعر التبادل ٌتم تحدٌده بالتفاوض بٌن وكالء  عرض،سعر طلب مع أدنى سعر 

 .األسهم
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لائمة للتداول تتجمع فٌها طلبات البٌع والشراء وأسعار الطلب والعرض التً تشمل جمٌع  وجود -5

 السوق.األسهم المدرجة فً 

  :بكذلن  وتتمٌز

وجود صانعً األسواق مثل المتخصصٌن والمتاجرٌن المعتمدٌن الذٌن ٌمومون بتحرٌن السوق عند  -6

 .األسهمهدوء التعامل وٌإمنون سولا مستمرة ونشٌطة فً 

أن تكون معدالت العمولة منخفضة لدر اإلمكان كً ال تحد من نشاط التداول عند بروز أٌة فرصة   -7

  .صؽٌرةللربح من خالل البٌع والشراء مهما كانت 

وتسجٌلها ونمل ملكٌتها وتسدٌد ثمنها بسرعة كً ال ٌتؤثر  األسهم،سرعة إتمام عملٌات تسوٌة تبادل   -8

 .السوقنشاط 

أذ ٌتم مرالبة الشركات للتؤكد من عدم  والموانٌن،أن ٌخضع التداول الذي ٌموم به األشخاص لألنظمة  -9

 السرٌعة.استؽالل المعلومات المتاحة لهم وفك وظائفهم ولتحمٌك األرباح 
 

  Capital market efficiency requirements  متطلبات كفاءة سوق راس المال  -2

ورود المعلومات  نٌب ًأن مفهوم الكفاءة االلتصادٌة ٌعترؾ بوجود فاصل زمنخلص المسم السابك إلى      

حتى اآلن ؼٌر لادرٌن على تحدٌد أبعاد كفاءة  اال زلنؼٌر أننا  المعلومات.واستجابة أسعار األسهم لتلن 

هو ذلن الذي ٌحمك  ؾءسوؾ نعتبر أن السوق الك ورائه،وتجنبا للخوض فً جدل ال طائل من  السوق.

إلى المجاالت األكثر  الموارد بما ٌضمن توجٌه تلن Allocation Efficiency تخصٌصا كفئا للموارد المتاحة

أما الدور المباشر فٌموم على  مباشر.وفً هذا الصدد ٌلعب السوق دورٌن أحدهما مباشر واآلخر ؼٌر  ربحٌة.

 مستمبلٌة.عوائد  يفهو فً حمٌمة األمر ٌشتر ما،سهم منشؤة حمٌمة مإداها أنه عندما ٌموم المستثمر بشراء أ

سوؾ  السوق،وصلت أخبارها إلى المتعاملٌن فً  واعدة،لها فرص استثمار  حهذا ٌعنً أن المنشآت التً تتا

مما ٌعنً زٌادة حصٌلة اإلصدار  مالئم،بل وبٌعها بسعر  األسهم،تستطٌع بسهولة إصدار المزٌد من 

 .بالتبعٌةفة األموال وانخفاض متوسط تكل

الدور ؼٌر المباشر فهو أن إلبال المستثمرٌن على التعامل فً األسهم التً تصدرها المنشؤة ٌعد  أما      

مما ٌعنً إمكانٌة حصول المنشؤة على المزٌد من الموارد المالٌة من خالل  للممرضٌن،بمثابة إشارة أمان 

أخرى ٌتولع أن تواجه  ةومن ناحٌ أفضل.بشروط  ٌة،المالاصدار سندات أو االلتراض من المإسسات 

أو  األسهم،المنشآت التً ال ٌتوافر لها فرص مواتٌة لالستثمار صعوبة فً اصدار وتصرٌؾ المزٌد من 

وإذا ما لجؤت  لألموال.مما ٌعنً حصٌلة إصدار ألل وتكلفة أكبر  الحمٌمً،إصدارها بسعر ٌمل عن السعر 

 .مرتفعفسوؾ ٌكون ذلن بمعدل فائدة  ،مكمل رراض كمصدر بدٌل أو مصدمثل هذه المنشآت إلى االلت

ولكً ٌحمك سوق رأس المال هدفه المنشود والمتمثل فً التخصٌص الكؾء للموارد المالٌة  هذا،      

 وكفاءة التشؽٌل. التسعٌر،كفاءة  هما:ٌنبؽً أن ٌتوافر فٌه سمتٌن أساسٌتٌن  المتاحة،

 :التسعٌر كفاءة -ا

 وٌمصد بها External Efficiency بالكفاءة الخارجٌة Price Efficiency ٌطلك على كفاءة التسعٌر          

بما ٌجعل أسعار  – كبٌر ًأن المعلومات الجدٌدة تصل إلى المتعاملٌن فً السوق بسرعة ۔ دون فاصل زمن

إلى المتعاملٌن دون أن  لهذا فمط بل أن المعلومات تص لٌس المتاحة.األسهم مرآة تعكس كافة المعلومات 

وبهذا  المعلومات.أن الفرصة متاحة للجمٌع للحصول على تلن ٌعنً بما  باهظة،ٌتكبدوا فً سبٌلها تكالٌؾ 

فالجمٌع لدٌهم نفس  .Fair - Game Marketلعبة عادلة أو ٌصبح التعامل فً ذلن السوق بمثابة مباراة
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إال أنه ٌصعب على أي منهم أن ٌحمك أرباحا ؼٌر عادٌة على حساب األخرٌن وإذا  باح،األرالفرصة لتحمٌك 

فمد ٌمنً مستثمرا  مستحٌل.إال أنه أٌضا أمر ؼٌر  السوق،كان تحمٌك أرباحا ؼٌر عادٌة أمرا صعبا فً هذا 

ؼٌر أن هذا ال  المتاحة،لدخوله السوق دون تحلٌل للمعلومات  اً نظر فادحة،أو كسول بخسائر  برةعدٌم الخ

كذلن لد ٌستطٌع عدد محدود من  ذاته.ٌرجع إلى نمص كفاءة السوق بل ٌرجع إلى جهل أو كسل المستثمر 

 Inside Information المستثمرٌن استخدام وسائلهم الخاصة فً الحصول على المعلومات لبل ؼٌرهم

ة من المستثمرٌن ولمرات معدودة ؼٌر أن هذا ٌحدث من فئة للٌل عادٌة. واستخدامها فً تحمٌك أرباح ؼٌر

 المعلومات،فً ظله لعدد كبٌر من المتعاملٌن أن ٌحصلوا على الدوام على تلن  نال ٌمكفالسوق الكؾء 

 ً فً أي مجال من  -ألن أي وسٌلة للكسب المتمٌز  لماذا؟ اآلخرٌن.طائلة على حساب  وٌحمموا بسببها أرباحا

 .وذلن بمجرد أن تصبح معروفة لعدد كبٌر من المتعاملٌن نفسها،بها آلٌة ذاتٌة لتدمٌر  -الحٌاة  مجاالت

هً سرعة وصول المعلومات الجدٌدة إلى جمٌع المتعاملٌن فً  التسعٌر:كفاءة  من ذلن ٌمكن المول بان      

آة تعكس كافة المعلومات مما ٌجعل أسعار األسهم مر باهظة،ال ٌتكبدوا فً سبٌلها تكالٌؾ  وأنالسوق 

 المتاحة.

 التشغٌل:كفاءة  -ب 

 Internal Efficiencyبالكفاءة الداخلٌة  Operational Efficiencyٌطلك على كفاءة التشؽٌل         

دون أن ٌتكبد المتعاملٌن فٌه تكلفة عالٌة  والطلب،وٌمصد بها لدرة السوق على خلك التوازن بٌن العرض 

ودون أن ٌتاح للتجار والمتخصصٌن أي صناع السوق  Brokerage Commission Costللسمسرة 

Market Makers  فرصة لتحمٌك هامش ربحBid - Ask Spread  وكما ٌبدو فإن كفاءة التسعٌر  ،فٌهمؽال

ٌنبؽً أن تكون  الواردة،تعكس لٌمة الورلة المالٌة المعلومات  فلكً التشؽٌل.تعتمد إلى حد كبٌر على كفاءة 

للحصول على  على بذل الجهد شجعهمبما ٌ ضئٌلة،الصفمة  إلتماملٌؾ التً ٌتكبدها المستثمرٌن التكا

حتى عندما ٌكون حجم التؤثٌر المتولع لتلن المعلومات على  األرباح،المعلومات الجدٌدة وتحلٌلها وتحمٌك 

وبالطبع لو كانت تكلفة  االستثماري.ٌمل عن التكلفة المصاحبة للمرار  أالبشرط  صؽٌرا،سعر الورلة 

المعامالت مرتفعة فمد ٌكون العائد من وراء البحث عن المعلومات الجدٌدة ضئٌال وال ٌكفً لتؽطٌة تلن 

 .لٌظل سعر الورلة المالٌة بعٌدا عن السعر العادل التكالٌؾ،

ماٌو من عام  صدر تشرٌع فً أول األمرٌكٌة،وفً محاولة لتحسٌن كفاءة التشؽٌل فً أسواق رأس المال      

سمح بممتضاه للمنشؤة أن تسجل أورالها المالٌة فً أكثر من سوق  May Day وٌأطلك علٌه ٌوم ما 1975

ً  بورصة،منظمة أي أكثر من  فً الهامش الذي  خفاضلوٌاً بٌن صناع السوق ترتب علٌه ان مما خلك تنافسا

سلسلة من التشرٌعات بشؤن عمولة كذلن صدرت  المعنٌة.ٌطلبونه فً ممابل خلك سوق للورلة المالٌة 

هذا إلى جانب المنافسة الموٌة بٌن صناع  والسمسار.للتفاوض بٌن العمٌل  السمسرة انتهت إلى جعلها محالً 

والتً أدت إلى تخفٌض  الكبٌرة،وتجار الطلبٌات  بعوالتً خلمها وجود السوق الثالث والسوق الرا السوق،

التعامل  إلٌماؾذلن المرارات التً ٌمكن أن تتخذها إدارة البورصة ٌضاؾ إلى  ٌحممونه.هامش الربح الذي 

Trading Halt  البٌع.فً حالة حدوث خلل واضح بٌن حجم أوامر الشراء وحجم أوامر 

دون  والطلب،تعنً لدرة السوق على خلك توازن بٌن العرض  التشؽٌل:كفاءة  من ذلن ٌمكن المول بان     

أن ٌتكبد المتعاملون فٌه تكلفة عالٌة للسمسرة ودون أن ٌتاح للتجار والمتخصصٌن فرصة لتحمٌك مدى أو 

 فٌه.هامش ربح فعال 
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 الكفؤةفرضٌات أشكال سوق رأس المال  -ثانٌا 

Assumptions of efficient capital market forms 

المعلومات التً من شؤنها  فٌه،خلص إلى أن من سمات السوق الكؾء أن تعكس األسعار         

 معلومات؟ولكن أي  السوق.أن تإثر على المٌمة السولٌة لألوراق المالٌة المتداولة فً ذلن 

تمتضً اإلجابة على هذا السإال البسٌط التعرض للصٌػ المختلفة لفروض كفاءة السوق 

Efficient Market Hypothesis (EMH)  والتً تتمثل فً فرض الصٌؽة الضعٌفة لكفاءة

 الموٌة.وأخٌرا فرض الصٌؽة  الموة،وفرض الصٌؽة متوسط  السوق،

 الضعٌفةفرض الصٌغة  -2

 The Weak Form الضعٌفة لكفاءة السوقبكتبت  فرض الصٌؽة التً ًضمت           

Efficient Market Hypothesis    ًبؤن المعلومات التً ٌعكسها سعر السهم فً السوق ه

وهو ما  السهم.فً شؤن نمط التؽٌرات السعرٌة وحجم التعامالت على ذلن  التارٌخٌة،المعلومات 

من خالل دراسة التؽٌرات  المستمبل،علٌه سعر السهم فً  ٌكونأن أي محاولة للتنبإ بما س ًعنٌ

هً  الماضٌة،فً األٌام أو الشهور أو السنوات  ٌه،علالتً طرأت على سعره أو حجم التعامل 

 .وذلن طالما أن السعر ٌعكس تلن المعلومات بالفعل الجدوى،مسؤلة عدٌمة 

 Random Walk وتعرؾ صٌؽة الفرض الضعٌؾ بنظرٌة الحركة العشوائٌة هذا      

Theory ،التً تعنً لألسعار  ً ً  رفضا كان من المستحٌل ذلن أنه إذا  الفنً.لمفهوم التحلٌل  كلٌا

 الماضً،على المعلومات المتاحة عن االسعار وحجم الصفمات فً  اعتماداً التنبإ بسعر السهم 

على سعر السهم فً المستمبل البد وأن تكون مستملة تمام االستمالل عن  رأفإن التؽٌرات التً تط

إذ تتولؾ على المعلومات التً سوؾ تتاح فً  الماضً،التؽٌرات التً طرأت على سعره فً 

وعلٌه لد  مإثرة.ؼٌر  أو حتى أخباراً  سارة،مإثرة سارة أو ؼٌر  والتً لد تحمل أخباراً  الؽد،

على ما سٌرد فً الؽد من  اعتماداً  حاله،ٌنخفض أو ٌظل على  أو ٌرتفع سعر السهم ؼداً 

 .رلألسعابالحركة العشوائٌة وهو ما ٌعبر عنه  معلومات،

اختبرت الصٌؽة الضعٌفة لفرض كفاءة السوق من خالل ثالثة مداخل مختلفة هً  ولد        

ؼٌر أنه لد ٌكون من المالئم  الطارئة.واختبار األنماط  التصفٌة،ولواعد  االرتباط،سلسلة 

بعد مراجعة شاملة لدراسات سابمة الختبار صٌؽة  Fama مافاااللتصار على ما خلص إلٌه 

ذكر أن التؽٌرات السعرٌة فً المستمبل ال ترتبط بالتؽٌرات السعرٌة فً  ثحٌ الضعٌؾ،الفرض 

ً  ٌمكن وبناء علٌه ال الحاضر،الماضً أو  من جراء  عادٌة،ؼٌر  للمضاربٌن أن ٌحمموا أرباحا

 الضعٌؾ.هذا ٌعنً بالمطع تؤٌٌد لصٌؽة الفرض  لألسعار.لٌامهم بتحلٌل الحركة التارٌخٌة 

طالب اإلدارة المالٌة أنه عندما تصل إلٌهم رسالة من أحد شٌوخنا من أمثال فاما  وبالطبع ٌدرن

 ٌعطوها لدرها من االحترام والعناٌة واالهتمام. نفإن علٌهم أ ومٌلر، یانٌومد کل

تمضً هذه الفرضٌة لكفاءة السوق بؤن  الضعٌفة:فرضٌة الصٌؽة  من ذلن ٌمكن المول بان      

األسعار تعكس المعلومات التارٌخٌة عن أسعار السهم فً الماضً بالكامل ومعنى ذلن إنه ال 
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على المعلومات المتاحة عن األسعار فً الماضً ألن التؽٌرات  ٌمكن التنبإ بسعر السهم اعتماداً 

ؾ بنظرٌة الحركة العشوائٌة ألسعار السعرٌة المتتالٌة مستملة عن بعضها البعض وهو ما ٌعر

 األسهم.

  فرض الصٌغة متوسطة الموة -1

 The Semi - Strong Form Efficient صٌؽة فرض السوق متوسطة الموة ًتمض        

Market Hypothesis    بؤن أسعار األسهم فً لحظة معٌنة تعكس كافة المعلومات المتاحة

كما  لألسعار.بما فً ذلن الحركة التارٌخٌة  Publicly Available Information للجمهور

سواء تمثلت تلن المعلومات فٌما ٌنشر عن الشإون  المعلومات،تعكس كذلن نتائج تحلٌل تلن 

بما فً ذلن التمارٌر  المنشؤة.أو ظروؾ الصناعة أو  الدولة،أو الظروؾ االلتصادٌة فً  الدولٌة،

حما لد ال تكون االستجابة صحٌحة  للجمهور.تتاح  المالٌة وؼٌرها من التمارٌر والتحلٌالت التً

 المعلومات،ما تكون مبنٌة على وجهة نظر أولٌة بشؤن تلن  ةألنها عاد نظراً  األمر،فً بداٌة 

الذي ٌنعكس أثره على  للمعلومات،ؼٌر أنه بمضً ولت لصٌر سوؾ ٌتوافر التحلٌل النهائً 

والذي  االلتصادٌة،وذلن على النحو الذي سبك اإلشارة إلٌه عند تناول الكفاءة  األسهم،أسعار 

      .)1– 1) شكلصورة 

فإنه ال ٌمكن ألي  للجمهور،وفً ظل كون أن األسعار تعكس بالفعل المعلومات المتاحة      

 ً طالما أن  المعلومات،ؼٌر عادٌة على حساب آخرٌن بتحلٌل تلن  مستثمر أن ٌحمك أرباحا

ٌضاؾ إلى ذلن أنه لكً ٌتمكن المستثمر من تحمٌك  المعلومات.األسعار تعكس بالفعل تلن 

 ً االستجابة  -أي منذ وصول المعلومات  -البداٌة  ذمن ؼٌر عادٌة ٌنبؽً علٌه أن ٌدرن أرباحا

ظل  أي أن ٌدرن المٌمة الحمٌمٌة التً ٌنبؽً أن ٌكون علٌها سعر السهم فً لألسعار،الصحٌحة 

التً تمثل فً الفرق بٌن  العادٌة،فحٌنئذ وحٌنئذ فمط ٌمكن تحمٌك األرباح ؼٌر  المعلومات.هذه 

 الجدٌدة،المٌمة السولٌة للسهم لبل وصول المعلومات وبٌن لٌمته الحمٌمٌة فً ظل المعلومات 

ولكن أما  (.دٌنار 37 - دٌنار 33) أ( - 1 - 1) شكلللسهم الواحد فً دنانٌر  ثالثوهو ما ٌعادل 

 1) ذات النمط فً شكل )المنحنىوأن ردود فعل المستثمر للمعلومات الجدٌدة لد ٌكون مؽال فٌها 

 ومن ثم ٌكون تعرضه للخسائر أمراً  الحمٌمٌة،فمد ٌشترى السهم بمٌمة أعلى من لٌمته  (،أ - 1 -

 .مإكداً 

فإن ما لد  أ( - 1 - 1) شكلوحتى إذا كان رد فعله ألل مما ٌنبؽً )الخط المتمطع فً        

إذ ٌتمثل فً الفرق بٌن المستوى الذي وصل إلٌه السعر لحظة  محدودة،ٌحممه من أرباح سٌكون 

فلو أنه لد لرر شراء السهم عندما بلؽت لٌمته  للسهم.استجابته للمعلومات والمٌمة الحمٌمٌة 

وذلن لبل خصم  للسهم،واحد  دٌنارفإن أرباحه اإلضافٌة سوؾ تتمثل فً  ،دٌنار 32السولٌة 

بل واألكثر من ذلن أن الولت المستؽرق فً  المعامالت.عناصر تكلفة  وبالًعمولة السمسرة 

إلى حد أنه لد ترد إلى السوق معلومات  ٌطول،تحلٌل البٌانات والوصول إلى نتائج نهائٌة لد 

دٌر لحظة لبل أو على أحسن تم السهم،على سعر  أخرى جدٌدة من شؤنها أن تحدث تؽٌٌراً 

 .حصول المستثمر على النتائج النهائٌة لتؤثٌر المعلومة األولى
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فإنه فً ظل الفرض متوسط الموة ال ٌنبؽً على المستثمر أن ٌنفك المال أو ٌبذل  باختصار       

فذلن المال المنفك وهذا المجهود المبذول ال  المتاحة،الجهد إلجراء المزٌد من التحلٌل للمعلومات 

ً إضافٌ اً ورائه ولن ٌحمك من ورائه عائدطائل من   ٌكونفمد ال  العائد،وحتى إذا ما تحمك هذا  ،ا

 ً ولد اختبرت صٌؽة الفرض متوسط الموة لكفاءة  إضافٌة.لتؽطٌة ما تكبده من تكالٌؾ  كافٌا

تمثلت فً دراسات لمٌاس استجابة األسعار لإلعالن عن األرباح  مباشرة، السوق بوسائل ؼٌر

واإلعالن عن إصدارات جدٌدة وعن حجم التعامل على  األسهم،وعن التوزٌعات وعن تجزئة 

 .متعارضةأما نتائج هذه الدراسات فكانت دائما  ذلن.األسهم ... وما شابه 

بؤن أسعار األوراق المالٌة ال  فترضٌ الشكل المتوسط الموةبان  :من ذلن ٌمكن المول       

تعكس فمط المعلومات التارٌخٌة الخاصة بؤسعار األسهم فً الماضً بل تعكس أٌضا المعلومات 

المنشورة والمتاحة للجمهور سواء كانت معلومات خاصة بااللتصاد ككل أو بالصناعة أو 

وفً ظل  المالٌة.ئم والتمارٌر بالوحدة االلتصادٌة نفسها وبصفة خاصة البٌانات الواردة فً الموا

وكلما زادت سرعة  السوق.هذا الفرض سوؾ تستجٌب األسعار لورود المعلومات الجدٌدة إلى 

استجابة السوق كلما كان ذلن دلٌال على الكفاءة وبالتالً فإن المستثمر لن ٌستطٌع أن ٌحمك أي 

 عادٌة.عوائد ؼٌر 

 فرض الصٌغة الموٌة   -3

 The Strong Form Efficient Market الصٌؽة الموٌة لفرض كفاءة السوق ًتمض      

Hypothesis  بؤن المعلومات التً ٌعكسها سعر السهم فً السوق هً جمٌع المعلومات المتاحة للعامة

، إضافة إلى تلن المعلومات Public Information والخاصة، أي المعلومات المنشورة والمتاحة للجمهور

، Insiders   ون متاحة لفئة معٌنة منه مثل ادارة المنشؤة المصدرة للسهم وكبار العاملٌن فٌهاالتً لد تك

وتلن التً ٌمكن أن ٌصل إلٌها المحللٌن األساسٌٌن من خالل ما ٌمتلكونه من أدوات تحلٌل تدعمها خبرة 

ة على عائد السهم. وفً ومهارة عالٌتٌن. باختصار تعكس األسعار كل ما ٌمكن معرفته من المتؽٌرات المإثر

 ً ؼٌر عادٌة على حساب مستثمرٌن آخرٌن، حتى  ظل هذه الظروؾ ٌستحٌل على أي مستثمر أن ٌحمك أرباحا

لو استعان بخبره أفضل مستشاري االستثمار فً السوق، وحتى لو كان هو نفسه رئٌس مجلس ادارة المنشؤة 

 .المصدرة للسهم

طرٌمة ؼٌر مباشرة، من خالل لٌاس العائد الذي حممه فئات معٌنة ولمد اختبرت صٌؽة الفرض الموى ب      

من المستثمرٌن، ٌفترض أن لها وسائلها الخاصة فً الحصول على معلومات ال تتاح للجمهور بذات السرعة 

وهم: المإسسات المالٌة المتخصصة فً االستثمار، والمتخصصٌن فً تحلٌل األوراق المالٌة ومن بٌنهم 

ضافة إلى المدٌرٌن وكبار العاملٌن الذٌن ٌستثمرون جزء من مواردهم المالٌة فً أسهم صناع السوق، إ

المنشآت التً ٌعملون فٌها. وبالنسبة للمإسسات المتخصصة لم تثبت لدرتهم على تحمٌك أرباح ؼٌر عادٌة. 

ادة ما تكون ألل كذلن فإن المعلومات المتاحة لصناع السوق )التجار والمتخصصٌن( بشؤن األوراق المالٌة، ع

المصدرة لتلن األوراق، مما ٌعنً عدم  Information Asymmetry مما هو متاح إلدارة المنشؤة  

  .لدراتهم على تحمٌك أرباح ؼٌر عادٌة على حساب آخرٌن

 فإنه بالنسبة للدراسات الخاصة بالعائد الذي ٌحممه كبار العاملٌن من وراء االتجار فً األوراق وأخٌراً        

 ً ؼٌر  المالٌة التً تصدرها المنشآت التً ٌعملون بها، فتكاد تجمع على أن هإالء العاملٌن ٌحمموا بالفعل أرباحا

عادٌة. ؼٌر أنه بعد التعدٌل الذي أجرى على لانون عموبة كبار العاملٌن الذي ٌستؽلون لصالحهم المعلومات 
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والذي صدر فً  Insider Trading Sensation Act (ITSA) المتاحة عن المنشؤة التً ٌعملون بها

، وأعطى لجنة األوراق المالٌة والبورصة فً الوالٌات المتحدة الحك فً رفع دعوى لضائٌة لرد 4891عام 

العاملٌن من وراء تلن الصفمات، إضافة إلى حمها فً فرض ؼرامة تصل إلى ثالثة  األرباح التً ٌحممها

نام كبار العاملٌن للفرص التً لد تكون متاحة. ومع هذا ٌنبؽً أن أضعاؾ تلن األرباح، فمد تملص احتمال اؼت

الذٌن هم  Registered Insider ٌتنبه المارئ إلى أن تلن الدراسات لد أجرٌت على العاملٌن المسجلٌن

محط أنظار اللجنة، دون أن تمتد لؽٌرهم مثل بنون االستثمار والمحاسبٌن والمستشارٌن المانونٌٌن للمنشؤة. 

أنها أجرٌت على نوع معٌن من المعلومات هً تلن التً تبرم لبل إعالن الرؼبة فً السٌطرة على كما 

 .المنشؤة، دون أن تمتد إلى المعامالت التً تبرم لبٌل أحداث أخرى

أو  يكؾء على مستوى الفرض الموالوهكذا تكشؾ الدراسات المٌدانٌة عن صعوبة الجزم بؤن السوق         

وسط الموة، حتى فً ظل المفهوم االلتصادي للكفاءة. بل وأن كفاءة السوق االمرٌكً، الذي مستوى الفرض مت

 ً ، هً على مستوى الفرض الضعٌؾ. مثل هذه الرإٌة لكفاءة السوق تحمل هو أكبر األسواق وأكثرها انضباطا

وللمستثمرٌن  Security Analysis فً طٌاتها تحدٌا للممتهنٌن حرفة التحلٌل األساسً لألوراق المالٌة

خاصة المحترفٌن منهم، ونمصد بهم المائمٌن على شإون إدارة المحافظ للمإسسات المالٌة المتخصصة فً 

للبحث عن استراتٌجٌات لالستثمار ٌمكن  مإاتٌهفؤمام هإالء فرصة . Portfolio Managers االستثمار

 .ة التً تحول دون ذلنخاللها تحمٌك أرباح ؼٌر عادٌة، وذلن طالما أن السوق لٌس بالكفاء

أما عن التحلٌل الفنً  لراراتهم.هذا عن التحلٌل األساسً والمستثمرٌن الذٌن ٌعتمدون علٌه فً اتخاذ       

ذلن أنه إذا كانت صٌؽة الفرض الموى وصٌؽة  عادٌة.وأنصاره فإنه ال سبٌل أمامهم لتحمٌك أرباح ؼٌر 

مما ٌعنً عدم وجود  لوي،فإن صٌؽة الفرض الضعٌؾ تحظى بتؤٌٌد  خالؾ،الفرض متوسط الموة محل 

باالعتماد على تحلٌل الحركة السعرٌة وحجم التداول عن فترات  عادٌة،فرصة أمامهم لتحمٌك أرباح ؼٌر 

ٌفوق ذلن الذي ٌحممه  عائد،إذ ال ٌوجد دلٌل على لدرة الفنٌٌن على تحمٌك  الوالع.وهو ما ٌإكد  ماضٌة،

ً  التحلٌل.التً ال تتطلب المٌام بؤي نوع من  واحتفظ،آخرٌن ٌتبعون استراتٌجٌة أشتري مستثمرٌن   وأخٌرا

مفهوما ضٌما للكفاءة، أما الصٌؽة  فالصٌؽة الضعٌفة تعكس السوق.الثالثة لكفاءة  ( الصٌػ4-2شكل )ٌصور 

 .االثنٌن الموٌة فتعكس المفهوم الواسع لها، هذا بٌنما تمع صٌؽة الفرض متوسط الموة بٌن

 علٌها الصٌغ الثالثة لكفاءة السوق المعلومات التً تموم (2-1شكل )
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ة الموٌة: وفما لهذا الشكل من فرضٌات السوق الكؾء فإن أسعار ؽفرضٌة الصٌ من ذلن ٌمكن المول بان     

األسهم تعكس جمٌع المعلومات المتاحة العامة إلى جانب المعلومات الخاصة بفئة معٌنة مثل أعضاء إدارة 

أي أن األسعار الحالٌة لألوراق المالٌة تعكس كل ما ٌمكن معرفته عن المنشؤة وبالتالً  االلتصادٌة.الوحدة 

 عادٌة.ٌستطٌع أي مستثمر أن ٌحصل على إٌرادات ؼٌر  فلن

 لألسعارظاهرة الحركة العشوائٌة  -ثالثا 

فإن هنان عاللة وثٌمة بٌن كفاءة السوق والحركة  -ألول وهلة  -على عكس ما لد ٌعتمده المارئ        

أن  إلٌه،أن ما تجدر اإلشارة  على عشوائٌا.فالسوق الكؾء هو الذي تتحرن فٌه األسعار  لألسعار.العشوائٌة 

هذا  السوق.جهود الباحثٌن التً كشفت عن كفاءة  طوٌل،ظاهرة الحركة العشوائٌة لألسعار لد سبمت بزمن 

مختصر الكتشاؾ تلن  ًتارٌخسوؾ نعرض لسرد  المفهومٌن،ولبل أن تكشؾ عن أبعاد العاللة بٌن 

 .عشوائًمن شؤنه أن ٌكشؾ عن المعنى الممصود بكلمة  الظاهرة،

  العشوائٌةظاهرة الحركة  اكتشاف 

ٌدعى فرنسً  باحثمن لبل  1977إلى عام  Random Walkٌرجع اكتشاؾ ظاهرة الحركة العشوائٌة       

فلمد أسفرت متابعته للتؽٌرات المتتالٌة لألسعار فً سوق السلع  Louis Bachelierباشٌلٌه  سٌلو

Commodities Market  بما ٌإكد عدم وجود نمط محدد لحركة  بٌنها،وجود أي ترابط الى عن أنها تفتمد

حٌث ال  Fair Gameولد علك على ذلن بالمول بؤن المضاربة فً تلن السوق هً لعبة عادلة  األسعار.تلن 

بل وأضاؾ أن األسعار الحالٌة للعمود  ؼٌره.أن ٌضمن تحمٌك األرباح على حساب  يٌمكن للبائع أو المشتر

ؼٌر متحٌز للسعر الذي  مدٌراتعد فً حمٌمة األمر ت ،commodities’ Futuresسوق السلع ة فً ٌالمستمبل

وهذا ٌعنً بمفهوم كفاءة السوق أن األسعار  العمد.سوؾ ٌسود فً السوق الحاضر فً التارٌخ المحدد لتنفٌذ 

وهذا ٌعنً  العمد.تعكس المعلومات المتاحة عن السوق فً التارٌخ المحدد لتنفٌذ  المستمبلٌة،الحالٌة للعمود 

 اآلخرٌن.أرباح ؼٌر عادٌة على حساب  كمرة أخرى عدم وجود فرصة لتحمٌ

عن الحركة  Karl Pearson ولد تطابمت نتائج مالحظة باشٌلٌه مع نتائج دراسة كارل بٌرسون      

ففً تلن الدراسة وصؾ بٌرسون الحركة العشوائٌة  1975نشرت فً عام  اإلحصاء،العشوائٌة فً مجال 

فعلٌن أن تذهب إلٌه فً البمعة الذي  علٌه،بالشخص المخمور إذا تركته فً مكان ما ثم رؼبت فً العثور 

 المستمبل.فتلن البمعة هً التمدٌر الؽٌر متحٌز للمكان الذي ٌمكن أن تجده فٌه فً أي لحظة فً  فٌها.تركته 

فهو ٌدور حول نفسه  آخر،ذلن أن المخمور عادة ما ٌسٌر على ؼٌر هدى مرة فً هذا االتجاه ومرة فً اتجاه 

وبلؽة النتائج التً توصل إلٌها باشٌلٌه إذا تعالدت على صفمة بسعر معٌن فً سوق  عشوائٌة.فً حركة 

فإن  العمد،الصفمة فً تارٌخ تنفٌذ ثم أردت أن تخمن السعر الذي ستكون علٌه السلعة محل  المستمبلٌة،العمود 

وذلن طالما ال توجد أي  الصفمة،أبرمت به  التخمٌن ؼٌر المتحٌز ٌكون هو ذلن السعر الذي سبك أن

فمد ٌرتفع السعر عما كان علٌه إذا  المستمبلً،أما فً ظل وجود معلومات جدٌدة على األداء  جدٌدة.معلومات 

شؤنها فً ذلن شؤن الشخص  متشائمة،د ٌنخفض إذا كانت المعلومات أو ل متفائلة،ما كانت تلن المعلومات 

أو أخذته  متفائلة(، )معلوماتفمد ال تجده فً مكانه إذا ما أخذه اصدلائه أو ألاربه إلى منزلة  المخمور.

 .متشائمة( )معلوماتالشرطة التخاذ اإلجراءات المالئمة 

إال أن دراسة روبرتس ودراسة  األسهم،وفً الثالثٌنات أجرٌت دراستٌن شهرٌتٌن عن حركة أسعار     

بتصوٌر بٌانً لمستوٌات  Roberts فمد لام روبرتس الظاهرة.أسبورن ٌعتبران البداٌة الحمٌمٌة لدراسة تلن 

 شكلوهو ما ٌوضحه  ،الصناعةأسبوع وفما لمإشر داو جونز لمتوسط  52خالل األسعار الفعلٌة فً السوق 

العشوائٌة الختٌار سلسلة عشوائٌة  ناء سلسلة مصطنعة وذلن باستخدام جدول األرلامبكما لام كذلن ب. (3 -1)



 

90 
 

 لٌس .(4 – 1) شكلٌوضحه  بٌانًثم لام بتصوٌرها فً شكل  جونز،من مستوٌات متاحة ألسعار مإشر داو 

 – 1)شكل أسبوع والذي ٌصوره  52هذا فمط بل لد لام أٌضا بممارنة التؽٌر الفعلً فً لٌم المإشر خالل 

وكما ٌبدو فإن األشكال  .(6-1)وهو ما ٌصوره شكل  شوائٌامع تؽٌر مصطنع فً لٌم للمإشر مختارة ع ،(5

الذي ٌدعٌه  والكتفٌن،لرأس لٌس هذا فمط بل وأن نمط ا كبٌر.الفعلٌة والمصطنعة تبدو متماثلة إلى حد 

المرسوم باستخدام الجداول  ،(4-1) شكلهو أكثر وضوحا فً الشكل المصطنع أي  الفنً،أصحاب التحلٌل 

امكانٌة االدعاء بؤن الحركة الفعلٌة ألسعار  ٌعنًمما  ،(3 -1) شكلأي  الفعلًالشكل  فًعنه  العشوائٌة،

 .األسهم هً حما حركة عشوائٌة

فمد حاول تطبٌك لانون  المالٌة،الذي لم ٌكن له اهتمامات بالمرة بؤسواق األوراق  Osborn نأسبور أما    

، على التؽٌرات التً Brownian Motion   انٌحركة األشٌاء الصؽٌرة الذائبة التً ٌطلك علٌها حركة برون

وبٌن حركة تلن األسهم  ارولد أسفرت النتائج عن تطابك واضح بٌن حركة أسع األسهم.تطرأ على أسعار 

وبالتحدٌد فمد وجد أن التباٌن فً التؽٌرات السعرٌة عبر فترات  عشوائٌة.والتً هً بالطبع حركة  األشٌاء،

وهذا ٌعنً بمفهوم المانون المذكور أن لوؼارٌتم  الزمنٌة.ٌزداد بمعدل طول الفترة  الطول،زمنٌة متزاٌدة فً 

وفً ظل هذا االستمالل أي عدم الترابط بٌن األسعار عبر  البعض،التؽٌرات فً األسعار مستملة عن بعضها 

 .عشوائٌةٌمكن االدعاء بؤن حركة األسعار بحك هً حركة  الزمن،

حٌث تمثل كل نمطة  عامٌن،فً أسعار حمٌمٌة لسهم إحدى الشركات خالل  ( التؽٌر7 -1) شكل وٌصور     

فً ٌوم ( % 1.3) فمثال النمطة المحاطة بدائرة تمثل انخفاضا فً السعر بلػ معدله متتالٌن.التؽٌر فً ٌومٌن 

لٌس هذا فمط بل  السعرٌن.وبالطبع ال توجد عاللة واضحة بٌن  التالً.فً الٌوم %  4,2 وانخفاض معدله ما،

 السهم.أن الشكل بصفة عامة ال ٌعكس عاللة واضحة بٌن التؽٌرات التً طرأت على سعر ذلن 

 1-3) (لشك

 أسبوع 52خرٌطة فعلٌة لمٌمة مؤشر داو جونز المتوسط الصناعة فً 
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 (2 - 4شكل )

 أسبوع 51خرٌطة مصطنعة لمٌمة مؤشر داو جونز المتوسط الصناعة فً 

 

 (2-5)شكل 

 أسبوع 51خرٌطة فعلٌة للتغٌر فً لٌمة مؤشر داو جونز المتوسط الصناعة فً 
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 (2-6) شكل

 أسبوع 51خرٌطة مصطنعة للتغٌر فً لٌمة مؤشر داو جونز المتوسط الصناعة فً 
 

 

 (2-7) شكل

 التغٌر فً أسعار شركة األغذٌة العامة
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    السوقالعاللة بٌن الحركة العشوائٌة وكفاءة 
 
خلص المسم الثانً إلى أن الفرض األساسً الذي ٌموم علٌه مفهوم كفاءة السوق هو أن المستثمرٌن         

لتحلٌل  -كل منهم فً االستمالل عن اآلخرٌن  -ومن ثم فإنهم ٌسعون جاهدٌن  ثرواتهم،ٌهدفون إلى تعظٌم 
لتلن  مرآةوبما ٌإدي فً النهاٌة إلى أن تكون األسعار  ٌمكن،المعلومات الواردة إلى السوق بؤسرع ما 

وأن األخبار  منتظم،ؼٌر أنه لما كانت المعلومات ترد فً أي ولت وفً نمط عشوائً أو ؼٌر  المعلومات.
ٌمكن ألحد أن ٌتولع نمط معٌن التجاه حركة األسعار  فإنه ال سارة،التً تنطوي علٌها لد تكون سارة أو ؼٌر 

أنه فً السوق الكؾء تعكس األسعار  ونضٌؾ السعرٌة.ذا هو مفهوم العشوائٌة فً التؽٌرات وه السوق،فً 
ولما كانت  جدٌدة.وال ٌتولع أن تتؽٌر تلن األسعار إال بورود معلومات  المتاحة،الحالٌة المعلومات 

ها لد تكون معلومات كما أن ممدما،المعلومات الجدٌدة ال ٌمكن أن تكون جدٌدة إذا کان من الممكن التنبإ بها 
فإن األسعار هً األخرى لد ترتفع أو تنخفض أو تظل  مإثرة،سارة أو ؼٌر سارة أو حتى معلومات ؼٌر 

فاألسعار لد تتؽٌر فً  المعلومات.لكن ٌستحٌل فً جمٌع األحوال التنبإ بها فً ؼٌاب تلن  علٌه،على ما هً 
إذ ٌتولؾ ذلن على طبٌعة  التؽٌٌر،ذلن لتجاه ودون معرفة اال معلومات،على وصول  اعتمادا لحظة،أي 

 .شٌئاأو ؼٌر سارة( الجدٌدة التً سترد إلى السوق والتً ال ٌعلم أحد عنها  )سارةالمعلومة 

ذلن أن التؽٌرات فً أسعار  عشوائٌة.فإن حركة أسعار األسهم فً السوق البد وأن تكون  وهكذا،       
أما أسعار الؽد فال ٌمكن أن ٌتحدد اتجاهها  الؽد.عن تلن األسهم فً األسهم الٌوم تعكس المعلومات المتاحة 

 شٌئا.عنها الٌوم  يال ندر ؼد(بل ٌتحدد فً الؽد عندما تصل إلى السوق معلومات جدٌدة )عن ٌوم بعد  الٌوم،
وذلن عندما وصلت معلومات  ،دٌنار 177افترض أن سهما ما ٌباع فً السوق بسعر  اإلٌضاح،وللمزٌد من 

فً ظل هذه المعلومة  دٌنار. 127تحمل فً طٌاتها أن السعر سٌصل فً ٌوم الخمٌس التالً إلى  االثنٌنٌوم 

 .(1-8) شكلٌوضحها  السهم،ٌمكن افتراض ثالثة أنماط للتؽٌر فً سعر 

( تؽٌر السعر تدرٌجٌا )بوفً الشكل  الخمٌس،( تؽٌر السعر فً اللحظة األخٌرة أي ٌوم )أ الشكل ففً      
أما فً الشكل )ج( فمد تؽٌر السعر فً ذات لحظة وصول  الخمٌس.لٌصل إلى المستوى المتولع فً ٌوم 

 المنطك.ٌتمشى مع  عتبارهولعل المارئ لد حسم المولؾ وأعلن تؤٌٌده لما ٌعكسه الشكل )ج( با المعلومات.
 والمؽفلٌن،( ٌفترضان أن السواد األعظم من المتعاملٌن فً السوق هم من األؼبٌاء بأ، )ذلن أن الشكلٌن 

الذٌن ٌكرسون ولتهم وجهودهم الؼتنام الفرص  المضاربٌن، الذٌن ٌمكن أن ٌمعوا بسهولة ضحٌة فً أٌدي
فً ٌوم  ٌمكن لهإالء المضاربٌن شراء األسهم باألسعار الجارٌة (،ففً ظل الشكل )ا( والشكل )ب المتاحة،
ثم ٌنتظرون لٌبٌعونها ٌوم  الخمٌس،أو فً أي ٌوم آخر لبل ٌوم  المعلومات(ٌوم وصول  )وهواالثنٌن 

 ٌكون.مثل هذا المولؾ ال ٌمكن له أن  عادٌة.وٌحممون من وراء ذلن أرباحا ؼٌر  المرتفع،الخمٌس بالسعر 
ٌتولع أن  األسهم،لمحترفٌن لشراء تلن المضاربٌن ا المنافسة بٌنفإن  المستثمر،فحتى فً ظل افتراض ؼباء 

وذلن بعد بضع  (،دٌنار للسهم 127)تكون من الموة بحٌث تإدي إلى ارتفاع األسعار إلى المستوى المتولع 

 دلائك من ورود المعلومات الجدٌدة.
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 (2-8) شكل

 ثالثة أنماط بدٌلة للتغٌر فً سعر السهم
 

 
 

ٌمكن فً ظلهما التنبإ  الوالع،اللذان ال ٌإٌدهما  ب( )أ،فإن الشكلٌن  لألسعار،وبلؽة الحركة العشوائٌة         

الذي ٌصور  (ج)أما الشكل  عشوائٌة.أن حركة األسعار فً ظلهما ؼٌر  بمعنى المستمبل،بحمٌمة األسعار فً 

ففجؤة  عشوائٌة.أسعار األسهم البد وأن تكون  ةفٌإكد على أن حرك األسهم،الصٌؽة المنطمٌة لحركة أسعار 

لتعكس ما ستكون علٌه األوضاع فً الؽد  الفور،فارتفعت األسعار على  المعلومات،وفً ٌوم االثنٌن وصلت 

فمد ترتفع األسعار أو تنخفض  شٌئا،فال ندري عنها الٌوم  الثالثاء(أما أسعار الؽد )ٌوم  الخمٌس(. )ٌوم

 .الؽدالجدٌدة التً لد ترد إلٌنا فً  المعلوماتاعتمادا على 

  :خالصة

ومن المتفك علٌه أن  االلتصادٌة.والكفاءة  الكاملة،الكفاءة  هما:هنان مفهومٌن أساسٌٌن لكفاءة السوق          

ً ضإذ تمتضً فر التحمٌك،أما الكفاءة االلتصادٌة فممكنة  تحمٌمه،الكفاءة الكاملة أمر ٌصعب   واحداً،منطمٌا  ا
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هذا وفً ظل السوق الكؾء  ثرواتهم. تعظٌمهو أن السواد األعظم من المتعاملٌن فً السوق ٌسعون إلى 

كفاءة  هما:أساسٌٌن  مطلبٌنتوافر  ًٌمتضؼٌر أن هذا  المتاحة،ٌتولع أن ٌتحمك التخصٌص الفعال للموارد 

وصٌؽة الفرض  الضعٌؾ،صٌؽة الفرض  هً:ولكفاءة السوق ثالث صٌػ رئٌسٌة  التشؽٌل.التسعٌر وكفاءة 

أما صٌؽة الفرض  أكبر،وتحظى صٌؽة الفرض الضعٌؾ بتؤٌٌد  الموي.الفرض  وصٌؽة الموة،متوسط 

وبصرؾ النظر عن الصٌؽة التً علٌها  الشن.متوسط الموة وصٌؽة الفرض الموي فتحٌط بهما ظالل من 

وذلن طالما أن  عشوائٌة،حركة  فإن من المتفك علٌه أن حركة أسعار األسهم فً السوق هً السوق،كفاءة 

وأن المعلومة الواردة لد تكون سارة كما لد تكون  منتظم،المعلومات ترد إلى السوق فً نمط عشوائً وؼٌر 

 خالفا لذلن.
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 األسئلة

 .للسوقالكٌفٌة التً تتحمك بها الكفاءة  موضحا ،كفاءة السوقعرؾ  -2
أن المٌمة و .االدعاء بؤن المٌمة السولٌة للسهم فً ظل السوق الكؾء تعادل لٌمته الحمٌمٌةمع هل تتفك  -1
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امكانٌة تحمٌك بعض المستثمرٌن أرباحا ؼٌر عادٌة على حساب من السوق الكؾء  أنصارهل ٌنكر  -3
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 .شروط كفاءة السوق المالٌةو ذلن بٌن المعلومات وفً ضوء ؟ الكفاءة الكاملةما الممصود ب -4
مستوفٌة لكافة تكون و الكاملةالكفاءة  أخرىٌمكن أن تتوافر فً أسواق رأس المال أو أي أسواق هل  -5

 الشروط. وما هو السبٌل لتحمٌك ذلن؟
المتحمك منها من ؼٌر المتحمك  ؟ بٌنالوالعأن تتحمك فً عالم  كافة كفاءة السوق المالٌة لشروطهل ٌمكن  -6

 مع ذكر األسباب لكٍل منها بالتفصٌل.
 .بإٌجازشارحا إٌاها  ،االلتصادٌةمفهوم الكفاءة على ضوء  متطلبات كفاءة سوق راس المالحدد  -7
 .بإٌجاز حددها ٌتمٌز السوق الكؾء بمجموعة من الخصائص -8
 .الكفإةالخصائص التنظٌمٌة للسوق اهم حدد  -9
ٌنبؽً  المتاحة،لكً ٌحمك سوق رأس المال هدفه المنشود والمتمثل فً التخصٌص الكؾء للموارد المالٌة  -20

 ما هما؟  بٌنهما بالتفصٌل. أساسٌتٌن.أن ٌتوافر فٌه سمتٌن 
 وكفاءة التشؽٌل مبٌناً الفرق بٌنهما؟ التسعٌركفاءة عرؾ  -22

المعلومات التً من شؤنها أن تإثر على  فٌهمن سمات السوق الكؾء أن تعكس األسعار  -21
بٌن ذلن فً  معلومات؟ولكن أي  السوق.المٌمة السولٌة لألوراق المالٌة المتداولة فً ذلن 

 .فروض كفاءة السوقضوء 

. بٌن ماذا تعنً صٌؽة لألسعار تعرؾ صٌؽة الفرض الضعٌؾ بنظرٌة الحركة العشوائٌة -23
 الفرض الضعٌؾ ونظرٌة الحركة العشوائٌة لألسعار كٍل على انفراد.

ً ما خلص الٌة  الصٌؽة الضعٌفة لفرض كفاءة السوق مراحل اختبار ماهً  -24 هذه لعددها. مبٌنا
 المراحل من لبل فاما.

فً ظل كون أن األسعار تعكس بالفعل  صٌؽة فرض السوق متوسطة الموة ًتمضعلى ماذا   -25
من لبل المستثمر، بٌن  العادٌةٌمكن تحمٌك األرباح ؼٌر وهل ؟ للجمهورالمعلومات المتاحة 

 ذلن بالتفصٌل.
ً ما  ؟السوقالصٌؽة الموٌة لفرض كفاءة  ًتمضعلى ماذا  -26 ٌحممه كبار العاملٌن من وراء االتجار مبٌنا

لجنة األوراق من لبل ٌة معالجة ذلن ف. وكٌبهافً األوراق المالٌة التً تصدرها المنشآت التً ٌعملون 
 فً األسواق المالٌة. المالٌة والبورصة
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أو مستوى  يكؾء على مستوى الفرض الموالالسوق فً  عادٌةأرباح ؼٌر  همتحمٌمفً  لألوراق المالٌة

  الموة.الفرض متوسط 
كل منهما  ه، مع توضٌح ما تعكسالسوقعلٌها الصٌػ الثالثة لكفاءة  التً تموم المعلوماتبٌن بالرسم  -28
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