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 اإلهــــداء
 

 الى من بدعمه ونصحه وجدت طريقي 
 الى من علمني التفاني واالخالص في العمل 

 الى منارة اهتدي بها الكمل مسيرتي 
 ) والدي ( 

 
 الى نبع الحنان والعطاء 

 الى من اثقل السهر عينها لنبلغ السناء 
 وساعدتنا لنكون اقوياء 

 ) والدتي ( 
 

 الى كل من علمني حرفا طيلة مسيرتي التعليمية 
 وانار لي طريق العلم والعرفة 

 ) اساتذتي االفاضل (
 

 الى شمعات عمري المضيئة 
 ونبضات قلبي الصغيرة الى سندي في الحياة 

 ) اخوتي ( 
 

 الى من جمعتني بهم مقاعد الدراسة ولم تفرقنا 
 شوؤن الحياة العصيبة وبقينا رمزا للصداقة 

 ) اصدقائي ( 
 

 الى المعلم والمرشد وصاحب النصح السديد 
 ) استاذي المشرف ( 

 
 

 اهدي هذا البحث
 



 

 
 

 الشكر والتقدير
 

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمَّد وعلى آله 
 وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد ..

محمد  يسرني ويشرفني ان أتقدم بوافر الشكر والتقدير واالمتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور   
فقد اسدى الينا وافر نصحه وارشاده وخبرته الدقيقه واحاطنا بكل االهتمام فلم يحرمنا فوزي محمد  

  .وقته والجهده حفظه الله وجزاءه عنا كل خير 

والى رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية  والشكر الموصول الى عميد كلية اإلدارة واالقتصاد  
أستاذنا الفاضل االستاذ الدكتور بشار احمد العراقي وكافة أعضاء الهيئة التدريسية في قسم العلوم 

لهم  اتيالمالية والمصرفية لما قدموه لي ولزمالئي من عطاء علمي ونصح وإرشاد مع خالص دعو 
 بالتقدم العلمي والعمر المديد إن شاء الله

كما وأقدم شكري الى السادة أعضاء لجنة المناقشة إلثراء هذا البحث بمالحظاتهم القيمة.وختامًا   
أحب أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى جميع زمالء الدارسة واألصدقاء لما قدموه لي من مساعدة 

 هة كل الصعوبات والتحديات التي رافقت رحلتنا الدراسية. ودعم أثناء دراستنا وأثناء مواج

 

 فلكم مني جزيل الشكر....

 

 

 

الباحثان



 

 أ
 

 المستخلص
 

تهدف الدراسة الى اختبار اهمية اسهم النمو واسهم القيمة في بناء المحفظة االستثمارية بوصفها     
من المواضيع المهمة في االسواق المالية، وقد سعت الدراسة الى اختبار فرضياتها عبر التطبيق 

ما بين  ( شركة موزعة02على الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية والتي بلغت )
. ومن اجل الوصول الى هدف الدراسة فقد تم اسنخدام 0202القطاعات المختلفة خالل سنة 

مقياس مضاعف الربحية من اجل الوصول الى اسهم النمو واسهم القيمة ومن ثم تكوين محفظتين، 
االولى تدعى محفظة النمو والثانية تدعى محفظة القيمة. وقد اشرت نتائج الدراسة الى تفوق 

 حفظة القيمة على محفظة النمو وفق العوائد المتحققة فضال عن المخاطر خالل مدة الدراسة.م
 : المحفظة االستثمارية، اسهم النمو، اسهم القيمة، مضاعف الربحية.   الكلمات المفتاحية
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 ثبت المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع
 أ المستخلص باللغة العربية

 ب المحتوياتَثْبت 

 ث َثْبت االشكال 

 ث َثْبت الجداول 

 2 المقدمة

 3 الفصل األول : اإلطار النظري للدراسة

 3 المبحث األول: المفاهيم االساسية المحفظة االستثمارية 

 3 اواًل: مفهوم المحفظة االستثمارية 

 4 ثانيًا: مكونات المحفظة االستثمارية 

 5 انواع المحفظة االستثمارية ثالثًا: 

 5 رابعًا: أهداف المحفظة االستثمارية 

 6 اهمية المحفظة االستثمارية خامسًا: 

 7 سادسا : سياسات المحفظة االستثمارية 

 8 سابعا : مفهوم المحفظة االستثمارية المثلى 

 8 ثامنا : بناء المحفظة االستثمارية المثلى 

 22 تاسعا : قياس عائد ومخاطرة المحفظة االستثمارية 

 23 عاشرا : تقييم اداء المحفظة االستثمارية 

 25 احد عشر : نظرية المحفظة الحديثة 

 26 اثنا عشر : تطور نظرية المحفظة

 26 ثالثة عشر : اسس قياس اداء مدير المحفظة االستثمارية                        

 28 المبحث الثاني : مفهوم وطبيعة اسهم النمو واسهم القيمة 

 28 اوال : مفهوم اسهم النمو 
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 21 ثانيا : خصائص اسهم النمو 

 21 ثالثا : مفهوم اسهم القيمة 

 12 رابعا : مؤشر مضاعف الربحية لقياس اسهم النمو والقيمة 

 12 المبحث الثالث : تهيئة البيانات وتحليلها 

 12 اوال : تحليل نسبة مضاعف الربحية 

 11 ثانيا : احتساب عائد المحفظة االستثمارية 

 11 ثالثا : بناء المحفظة االستثمارية 

 14 رابعا : تقييم المحافظ االستثمارية 

 16 االستنتاجات والتوصيات

 17 المراجع

 A المستخلص باللغة االنكليزية

 

 

 ثبت األشكال

 الصفحة عنوانه رقم الشكل
 2 منحنى الكفاءة الحدودي للمحافظ االستثمارية  0
 02 تحديد المحفظة المثلى على منحنى الكفاءة الحدودي  0

 

 ثبت الجداول

 الصفحة عنوانه رقم الجدول
 00 متوسط نسبة مضاعف الربحية للشركات عينة الدراسة  0

 02 مكونات محفظة القيمة  0

 02 مكونات محفظة النمو  2
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 04 احتساب العائد للمحافظ االستثمارية  4

 05 احتساب المخاطر للمحافظ االستثمارية  5
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 المقدمة
تؤدي االسهم دورا مهما في ادبيات االدارة المالية الن االستثمار بها هو الظاهرة االقتصادية      

االكثر شيوعا على مستوى المستثمرين سواء كانو افرادا او مؤسسات استثمارية ومع تزايد االهتمام 
الن هدف  مبهذا النشاط برزت النظريات التي تتطلب البحث االكاديمي والتطبيقي لنوع االسه

المستثمر هو الحصول على اعلى عائد بادنى درجة من المخاطرة او تعظيم العائد مقابل المخاطرة 
طبقا لنظرية المحفظة الحديثة ، فقد حاولت هذه الدراسة كما هو شان العديد من الدراسات السابقة 

سهم نمو الى اتحقيق هذه الغاية عن عن طريق استخدام مؤشر مضاعف الربحية لتصنيف االسهم 
واسهم قيمة ، في هذا االطار يبدوا ان هناك تعارض في ظل المنطلقات االساسية لنظريات 
االستثمار التقليدية التي تفترض ان هناك عالقة طردية بين مستوى العائد والمخاطرة والن اسهم 

نمو والقيمة هم الالنمو والقيمة تحتل اهمية كبيرة في االسواق المالية العالمية جرى الربط بين اس
 واختبار العالقة مع المحفظة االستثمارية .

 اواًل: اهمية الدراسة 
تناول هذا البحث موضوع مهم وحيوي وهو اسهم النمو والقيمة وقياس تاثيرها على كفاءة       

اداء المحافظ االستثمارية حيث يفضل المستثمرون في الغالب بل يسعون لزيادة كفاءة وفاعلية 
م االستثمارية ولكنهم يصطدمون باهداف متعارضة بل ومتقطعة الن زيادة العائد يرتبط محافظه

عادة بمخاطر اعلى تحد من جاذبية ذلك العائد لذا تتجلى اهمية الدراسة بمحاولتها حل هذا التعارض 
بالتجريب ومن خالل االستفادة من التمايز في خصائص االسهم بشكل خاص ومحاولة ربط خاصية 

باداء المحفظة من حيث زيادة العائد وتخفيض المخاطرة وهو مايوفر تبريرا موضوعيا  السهم
ومنطقيا لوجود هذه الدراسة التي تحاول اختراق تلك العالقة واثبات ان باالمكان الربط بين العائد 

 ماالعلى والمخاطرة االدنى اذا تم اختيار مكونات المحافظ االستثمارية بالتركيز على خصائص اسه
 النمو والقيمة .

 ثانيًا: مشكلة الدراسة 
يدخل موضوع البحث في محاولة حل احد االشكاليات المعقدة التي يواجهها المستثمر في      

تكوين المحفظة االستثمارية وهي محاولة مساعدة المستثمر زيادة عائد المحفظة وتقليل مخاطرها 
 ره المشكلة هو هل يؤدي خصائص اسهم النموفي ان واحد ولذلك فان التساؤل الرئيسي الذي تثي

والقيمة في بناء المحفظة االستثمارية الى رفع او زيادة كفاءة اداء تلك المحافظ وذلك من حيث 
زيادة العائد وتخفيض المخاطرة وكذلك مدى استخدام نسبة مضاعف الربحية في عملية تقييم اسهم 

 النمو والقيمة .
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 ثالثًا: هدف الدراسة 
 الدراسة الى : تهدف

 توضيح المفاهيم االساسية للمحفظة االستثمارية . .0
 توضيح مفهوم مضاعف الربحية بوصفه من المؤشرات المهمة في ادبيات االسواق المالية . .0
بناء محافظ اسهم باالستناد الى مؤشر مضاعف الربحية في تقييم اداء محافظ اسهم النمو  .2

 ومحافظ اسهم القيمة .
ة والنظرية بتسليط الضوء على خصائص اسهم النمو والقيمة وربطها باداء المساهمة الفكري .4

 المحافظ االستثمارية .
 رابعًا: فرضية الدراسة 

اعتمادًا على االساس النظري الهمية الدراسة ومشكلتها واهدافها فقد طرحت الدراسة فرضيتان      
 رئيسيتان بهدف اختبارهما وهما كما ياتي : 

في محافظ استثمارية مكونة من اسهم النمو وذات نسب مضاعف ربحية  يؤدي االستثمار .0
 عالية الى معدالت عائد مرتفعة .

يؤدي االستثمار في محافظ استثمارية مكونة من اسهم القيمة وذات نسب مضاعف ربحية  .0
 منخفضة الى ارتفاع في المخاطر االستثمارية .

 خامسًا: اساليب جمع البيانات والمعلومات 
تم االعتماد على الكتب والدراسات والبحوث لتوضيح االسس النظرية وتم تناول البيانات      

المالية المنشورة على الموقع الرسمي لسوق العراق لالوراق المالية وهيئة السوق المالي كاسعار 
 االسهم واسعار اغالق مؤشر السوق والنشرات الصادرة عن البنك المركزي العراقي .

 مجتمع وعينة الدراسة  سادسا :
تم االعتماد على الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية فيما كانت عينة الدراسة عشرون 

 . 0202شركة لتوفر البيانات لسنة 
 سابعا: حدود البحث الزمانية والمكانية 

 . الحدود المكانية : سوق العراق لالوراق المالية . 0
 . 0202شمل البحث بيانات السوق لسنة . الحدود الزمانية :  0
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 الفصل االول 
 االطار النظري للدراسة

 المبحث االول
 المفاهيم االساسية للمحفظة االستثمارية

 اواًل : مفهوم المحفظة االستثمارية 
يطلق مفهوم المحفظة االستثمارية على مجموعة الموجودات المختلفة والمتعددة التي يحتفظ      

راد او الشركات االستثمارية سواء كانت تلك الموجودات تتمثل في اراضي او عقارات او بها االف
اسهم وسندات ويمكن ان يتحدد مفهوم المحفظة االستثمارية في مجال التخصص باالستثمار في 
االوراق المالية المتداولة في اسواق النقد والبورصات ويمكن ان تعد المحفظة اداة استثمارية ذات 

ة يمكن االكتتاب بها عند اصدار وحداتها او شرائها في اي وقت من االوقات كما من الممكن مرون
 تحويلها الى نقد بالبيع الفوري او االسترداد مع استالم العائدات شهريا او سنويا 

 ( . 282،  0202)القريشي واخرون ، 
ليل ستثمار او اي مدخل للتحوان كلمة المحفظة غالبا ما تتكرر ضمن التحليل االقتصادي لال     

االستثماري وذلك على شكلين احدهما مفهوم المحفظة االستثمارية واالخر نظرية المحفظة 
االستثمارية مما يدعو الى التمييز بينهما فاصطالح المحفظة بنحو عام يدل على توليفة او تشكيلة 

مالية مثل االسهم والسندات  او مجموعة من الموجودات قد تكون حقيقية مثل العقارات والذهب او
او خليط من كال النوعين من الموجودات وان المستثمرين يقومون بتكوينها بهدف تحقيق مقدار من 
العوائد تتالئم مع مستوى المخاطر التي يتحملونها جراء قيامهم باالستثمار من خالل توظيف تلك 

 ( . 072،  0208الموجودات )ابو القاسم وعبد ، 
ملية ادارة المحفظة وكيفية بناءها من اهم التحديات التي تواجه المستثمرين . فالتوليفة تعد ع     

التي يجب ان يتم اختيارها بشكل جيد من االسهم والسندات والعقارات وغيرها من االستثمارات 
بطريقة تحقق المبادلة الكفوءة بين المخاطرة والعائد ولذا باتت هذه العملية تحسب وفق العائد 
الموزون بالمخاطرة والتحدي هو في كيفية ايجاد استثمارات لها خصائص مخاطرة وعائد متوقع 
مختلفة . فاختيار شركتين من قطاع واحد فقط )النفط مثال ( سيكون لهاتين الشركتين خصائص 
مخاطرة متشابهة ، لذلك فان االحتفاظ بسهمي الشركة من القطاع نفسه اليمنح فرصة قوية لتقلبات 

عوائد ويعد هاري ماركويتز من االوائل الذين اهتموا بعائد ومخاطرة المحفظة االستثمارية والذي ال
قدم تحليل المحفظة االستثمارية في مقالته " اختيار المحفظة " التي نشرت في المجلة المالية عام 

 ى، فالمحفظة هي مجموعة من االدوات االستثمارية التي تشكل من لدى مستثمر يسع 0250
لتحقيق االهداف استثمارية محددة او هي من مجموعة الموجودات المالية والحقيقية التي يحتفظ 
بها المستثمر وعرفت ايضا على انها مجموعة متنوعة من الموجودات التي تجعل المستثمر يحقق 
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ل ثمبادلة فعالة بين العائد والمخاطرة وعرفت كذلك على انها مجموعة متنوعة من االستثمارات م
 االوراق المالية التي يمتلكها شخص او موسسة .

 ( . 32،  0207) الموسوي واخرون ،  
كما ورد في معاجم اللغة فان كلمة محفظة تعني في االصل كيس كبير او صغير من الجلد      

او القماش تحفظ فيه قطع من النقود واالوراق المالية ومن هنا جاءت تسمية المحافظ االستثمارية 
 ( . 203،  0203ل على المعنى نفسه للشي ) العتابي وجعفر، لتد

 ثانيا : مكونات المحفظة االستثمارية
 تتكون المحفظة االستثمارية من العناصر التالية :

الموجودات المادية : وهي الموجودات الحقيقية الملموسة مثل االستثمارات في العقارات  .0
 بالمعادن النفيسة بالذهب والفضة وتتميز بانخفاضوالمشاريع الصناعية والزراعية والمتاجرة 

درجة سيولتها وحاجتها الى خيارات متنوعة لعدم تجانسها وتتحمل تكلفة التخزين او النقل او 
 التحويل .

الموجودات المالية : هي عبارة عن االوراق المالية التي تمنح حاملها شهادة بملكية االوراق  .0
مطالبة بكل او جزء من قيمة الموجودات الحقيقية الصادرة تبين حقوق حاملها وتخوله حق ال

عنه شهادة الملكية او قيمة الورقة المالية واالرباح الراسمالية والجارية الناجمة وتتميز بتماثلها 
النسبي في طريقة تحرك االسعار وطبيعة االرباح التي تحققها كما تتميز بارتفاع مخاطرها 

 (. 023،  0208ا  ) سامي ، نتيجة البيئة التي تتعامل به
 كما يوجد هناك عدة مكونات ايضا للمحفظة ومنها : 

اذونات الخزانة : هي اوراق مالية قصيرة االجل تصدرها الحكومة لغرض تمويل العجز بالموازنة  -0
عن طريق البنك المركزي وغالبا ما تتراوح مدة اجالها بين ثالثة اشهر الى سنة ، تتميز بانها 

منخفضة ويتم التعامل بها بيعا وشراء في االسواق المالية الثانوية وعادة ما تباع ذات مخاطر 
بخصم اي بسعر اقل من قيمتها االسمية وتسدد قيمتها االسمية وتسدد قيمتها االسمية في 
تاريخ استحقاقها وظيفتها االساسية تحافظ على السيولة نتيجة لمرونتها وسرعة تداولها وانخفاض 

 تكاليفها .
االوراق التجارية : هي ادوات دين قصير االجل تصدرها الشركات الكبيرة ذات المراكز االئتمانية  -0

العالية لتلبية الحاجات التمويلية وتمتاز هذه االوراق بان لها سعر فائدة منخفض وعائد اعلى 
 بقليل من اذونات الخزانة النها تتحمل مخاطرة اكبر .

وعة من القروض يستخدمها المصرف لتحقيق العائدات محفظة القروض : تمثل تشكيلة متن -2
وتقليل المخاطرة فادارة المصرف الفاعلة يجب عليها تنويع محفظة القروض بشكل جيد النه 
امر اساسي لسالمة المصرف وتهدف محفظة القروض الى منح القروض على اساس منتظم 
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ن همين وحماية المودعيوتحصيلها والى استثمار اموال المصرف بشكل مربح لصالح المسا
 ( . 34،  32،  0207وتلبية حاجات االئتمان المطلوبة ) الموسوي ، 

 ثالثا : انواع المحفظة االستثمارية 
محفظة النمو : هي تلك المحفظة التي تسعى الى تحقيق نمو مستمر في العائد ولذلك تكون  .0

االدوات المختارة ذات مخاطر عالية وتضم االسهم العادية مختلفة الشكل وااليراد والمخاطر 
المرتفعة نسبيا ، ويتطلب التعامل بهذه االسهم ادارات محافظ متحركة نشطة تتطلب المتابعة 

 (  07،  0202ة باستمرار ومثل هذه المحافظ تهتم باالرباح الراسمالية . ) العتابي ، والمراقب
محفظة الدخل : وهي تلك المحافظ التي تسعى الى تحقيق اقصى العوائد سواء كانت من  .0

التدفقات االعتيادية ام من الفروقات من االسعار غير ان المسالة تختلف حول عالقة العائد 
تابين سلوكيات المدراء مابين التحوط والمغامرة ويفترض بهوالء عدم االفراط بالمخاطرة وهنا ت

 في االستثمار في حاالت عدم التاكد واال تنعكس النتائج السلبية على وظائفهم .
المحفظة المختلطة : انها تهدف الى تنويع المحفظة االستثمارية التي يتوقع ان تعطي عوائد  .2

 ايجابية .
: وهي نادر ما تتشكل وان شكلت فتكون مؤقتة الن التخصص في اداة المحفظة المتخصصة  .4

 معينة الذي يميز هذه المحفظة اليتالئم عادة مع مبدا المحفظة االستثمارية الذي هو التنويع .
المحفظة الدولية : هي المحفظة التي تضم ادوات مالية في بورصات عالمية واهم المزايا التي  .5

حافظ للمستثمرين هي ميزة التنويع التي توفر سمة االمان النسبي النها يوفرها هذا النوع من الم
متنوعة تنويعا جيدا من ثالث زوايا : تنويع الموجودات ، التنويع الجغرافي ، تنويع العمالت . 

 (057،  0203) العارضي وجعفر ، 
 رابعا : اهداف المحفظة االستثمارية 

ارية بشكل كبير في المجتمعات االستثمارية من اجل ظهرت اهمية ادارة المحافظ االستثم     
الحصول على اكبر العوائد الممكنة ومن اهم االهداف المتوخاة من المحافظ االستثمارية :   )العتابي 

 ،0203  ،207  ،208  ) 
 المحافظة على راس المال االصلي : .0

خاطرة زن بين العائد والمالمحافظة على اصول المحفظة حيث يتطلب ان يكون هنالك نوع من التوا
 من اجل المحافظة على راس مال المحفظة .

 تحقيق اقصى حد من العائد باقل مخاطرة . .0
تحقيق السيولة الالزمة للمنشاة : خوفا من وقوعها في خط االفالس من اجل تغطية الحاجات  .2

لمدير ا الطارئة للمنشاة او استغالل الفرص االستثمارية التي تظهر بشكل مفاجى لذلك على
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الناجح ان يحقق اعلى عائد وان يحتفظ بمقدار من السيولة اليوثر على تحقيق العوائد وكذلك 
 يحمي من العسر المالي .

 استقرار تدفق النقد : اي اختيار االصول التي تحقق دخال شبه ثابت .  .4
 لية .االنمو في راس المال : اي تنمية راس المال الذي على اساسه يتم تاسيس المحفظة الم .5
التنويع : يعد التنويع هدفا من اهداف المحفظة وهو من اهم الوسائل لتقليل المخاطر التي  .3

يمكن ان تقع على المحفظة االستثمارية فكلما زاد عدد االسهم في المحفظة االستثمارية انخفض 
 راالنحراف القياسي للمحفظة باجمعها وهذا بسبب بعض النفقات االضافية لذلك على المستثم

 ان يوازن بين جميع هذه العوامل وان يختار حأل وسطأ يحقق اعلى عائد وباقل مخاطرة .
ينبغي ان تقوم ادارة المحفظة باستثمار الموارد المالية المتاحة بما يضمن تحقيق اقصى عائد  .7

وكذلك البقاء على قدر مالئم من االموال السائلة التي تكفي لمواجهة االلتزامات ومن هنا يبدو 
 الهدفان توأمان بل وضروريان .

استقرار تدفق الدخل يعد استقرار تدفق الدخل هدفأ اساسيا من اهداف ادارة المحفظة االستثمارية  .8
وهي المحافظة على التدفقات النقدية للمحافظ االستثمارية ذلك ان الدخل مصدر مهم 

 للمساهمين في اصول المحفظة .
ة او نقدية اي امكانية تحويل اصولها الى سيولة او قابلية تحويل اصول المحفظة الى سيول .2

 نقدية باقصى سرعة ممكنة وبدون ان تتحمل خسائر تؤثر على راس مال المحفظة .
تخفيض مخاطر االئتمان اذ تشكل االوراق المالية الخالية من المخاطرة نسبة متوسطة من  .02

ن ة ذات النوعية الجيدة مالمخاطرة االئتمانية فهي تتنافس مع المخاطرة للقروض المصرفي
 خالل تنويع مكوناتها .

 خامسا : اهمية المحفظة االستثمارية 
تبرز اهمية المحافظ االستثمارية التي تمتاز بها عن غيرها من االدوات االستثمارية في ظل      

يم هالتطورات التي نالت طبيعة االدوات االستثمارية وما تتطلبه من خبرات في ادارتها وتحديد مفا
االستخدام االمثل للفوائض المالية المتوفرة لدى االفراد والمستثمرين وتوسع عمل مصارف االستثمار 
والصناديق المشتركة وطبيعة عمل بعض المؤسسات التي تتطلب انشاء محافظ استثمارية مثل ) 

 (  270،  0205شركات التامين ، صناديق التوفير ...الخ ( .) البارودي ، 
 (  02،  0202ل اهمية المحفظة االستثمارية بالنقاط االتية : ) الجنابي ، وايضا تتمث

تدفق راس المال الى مختلف المؤسسات المالية االستثمارية التجارية والصناعية وجميع التدفقات  .0
 الكبيرة في راس المال .

مرين سيما ثتوسع المؤسسات االستثمارية وزيادة الخبرة في تقديم الخدمات والنصائح الى المست .0
 االستثمار في االسهم والسندات .
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تساعد المستثمرين في توجيه االهتمام الى الربح السريع المتحقق بما يتطلب ايجاد اسلوب  .2
 عملي لتحقيق اهداف االستثمار. 

 سادسا : سياسات المحفظة االستثمارية 
ة في لسياسات المتعمدحتى يتمكن مدير المحفظة من حسن ادارة المحفظة يحتاج الى تحديد ل     

 ( 027،  023،  0205ادارة المحافظ االستثمارية والتي سنتطرق لها فيما يلي : ) سعاد ، 
 السياسة الهجومية ) محفظة النمو ( -أ

يهدف مدير المحفظة في هذه السياسة الى الحصول على ارباح راسمالية مستفيدا من الفروقات      
ه ويطلق على هكذا محافظ تسمية محافظ الراسمال او النمو ، باالسعار السوقية لمكونات محفظت

ومن سمات هذه المحافظ هي المخاطر العالية ، ومن افضل ادوات االستثمار المناسبة لهذا النوع 
من قيمة المحفظة ، ويلجا المستثمر  %22 - %82من المحافظ هي االسهم العادية حيث تشكل  

التي تظهر فيها مؤشرات االزدهار االقتصادي ، فعند شراء  الى اتباع هذه السياسة في الفترات
االسهم العادية واالحتفاظ بها تتحسن االسعار وبذلك يحقق المستثمر االرباح الراسمالية بمجرد 

 زيادة اسعار تلك االسهم .  
 السياسة الدفاعية ) محفظة الدخل (  -ب

تركز المحفظة من خالل هذه السياسة على االمان والحد من المخاطر قدر االمكان ، يطلق      
على هذا النوع من المحافظ االستثمارية مصطلح محفظة الدخل والتي تتكون قاعدتها االساسية 
من اذونات الخزينة ، السندات الحكومية ، السندات المضمونة طويلة االجل ، االسهم الممتازة 

من راس مال المحفظة ، ميزة هذا النوع من المحافظ  %82-%32العقارات ، بنسب تتراوح من و 
انها توفر للمستثمر دخال ثابتا ومستمر لمدة طويلة من الزمن كما توفر له هامشا مرتفعا من االمان 

 على راس المال المستثمر .
 السياسة المتوازنة ) المحفظة المختلطة (  -ج

لسياسة استقرار نسبي في العائد عند مستويات مقبولة من المخاطر لذلك يوزع تحقق هذه ا     
راس مال المستثمر على ادوات استثمار متنوعة تتيح للمستثمر تحقيق دخل ثابت في حدود معقولة 
دون ان تحرمه فرصة تحقيق ارباح راسمالية في حالة توفرها تكون القاعدة االساسية لهذا النوع من 

كيلة متوازنة من ادوات االستثمار اذ ان مكونات المحفظة في هذه السياسة هي ادوات المحافظ تش
استثمار قصيرة االجل وعالية السيولة مثل اذونات الخزينة مضافا اليها ادوات استثمار طويلة االجل 
مثل العقارات واالسهم العادية ، االسهم الممتازة او سندات طويلة االجل .... الخ ، مثل هذه 
المحفظة تتيح للمستثمر تحقيق االرباح الراسمالية في حالة ارتفاع االسعار ويستطيع ان يبيع 
االوراق قصيرة االجل ، اما في حالة هبوط االسعار فان احتواء المحفظة على عقارات وادوات 

 اخرى كسندات طويلة ذات دخل ثابت يخفض على المستثمر امكانية الخسارة .
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 ظة االستثمارية المثلىسابعا : مفهوم المحف
المحفظة االستثمارية المثلى هي تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة ومتوازنة من       

االصول او االدوات االستثمارية وبكيفية تجعلها االكثر مالءمة لتحقيق اهداف المستثمر، مالك 
 تحقق اكبر عائد مع مستوى  المحفظة، او من يتولى ادارتها، او بمعنى اخر هي التشكيلة التي

 مخاطرة مقبول وبالتالي نستطيع القول ان المحفظة المثلى هي التي تتوفر فيها المواصفات التالية: 
 تحقيق توازن للمستثمرين بين العائد واالمان . -0
 تتميز اصولها بقدر كاف من التنويع االيجابي . -0
 تسويق التي تمكن المدير من اجراء ايةان تحقق ادوات المحفظة حدا من السيولة او القابلية لل -2

 (  02،  0202تعديالت جوهرية . ) االمين ، 
 ثامنا : بناء المحفظة االستثمارية المثلى

لبناء المحفظة المثلى ينبغي اوال تحديد مايعرف بمنحنى الكفاءة الحدودي وهو المنحنى الذي      
وى من المخاطرة ، او ادنى مخاطرة لكل يمثل مجموعة من المحافظ التي لها اعلى عائد لكل مست

مستوى من العائد والمحافظ التي تقع على منحنى الكفاءة الحدودي تشكل مايعرف بمجموعة من 
 المحافظ االستثمارية الكفوءة .

( يمثل منحنى الكفاءة الحدودي لمجموعة من المحافظ االستثمارية ونظرا للعالقة 0والشكل )     
والمخاطرة على االستثمار ، نالحظ من الشكل ان المحافظ من جهة اليسار الطردية بين العائد 

لمنحنى الكفاءة الحدودي هي ليست جزء من المحافظ الممكن الحصول عليها ، اما المحافظ التي 
تقع الى اليمين من مجموعة المحافظ الكفوءة تهيمن وتحدد المحافظ الغير كفوءة ، وذلك النها 

 درجة معينة من المخاطرة تعطي عوائد اعلى عند
 
 
 
 
 
 
 
 

 العائد المتوقع
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 المخاطرة 

 ( منحنى الكفاءة الحدودي للمحافظ االستثمارية 0شكل )
، " استخدام البرمجة التربيعية في تحديد المحفظة االستثمارية المثلى : مع اشارة خاصة  0228: العاني ، احمد حسين بتال ،  المصدر

 لقطاع المصارف في سوق العراق لالوراق المالية " ، مجلة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ، العدد الثاني ، جامعة االنبار.

 
الن مخاطرتها اقل )مع  Cتهيمن على المحفظة   A( ان المحفظة 0فمثال نجد من الشكل )     

، الن الن عائدها اكبر  Cتهيمن على المحفظة  Bتساوي العائد بينهما( كما نجد ان المحفظة 
 )مع تساوي المخاطرة بينهما( .

ة المنحنى الذي يمثل المحفظوكلما كانت درجة تفضيل المستثمر للمخاطرة عالية كلما كان      
منبسطا، وتكون المحفظة االستثمارية اقرب الى الجزء العلوي من المجموعة الكفوءة ، ومثل هذه 
المحفظة تكون ذات عوائد عالية وبدرجة مخاطرة عالية والعكس صحيح ، ويمكن تمثيل العالقة 

( يمثل تحديد المحفظة 0الشكل )بين العائد والمخاطرة من خالل خريطة منحنيات السواء للمستثمر و 
 المثلى على منحنى الكفاءة الحدودي :

 
 
 
 
 
 

 العائد المتوقع                                               
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 المخاطرة

 ( تحديد المحفظة المثلى على منحنى الكفاءة الحدودي 0الشكل )
رمجة التربيعية في تحديد المحفظة االستثمارية المثلى : مع اشارة خاصة ، " استخدام الب 0228: العاني ، احمد حسين بتال ،  المصدر

 لقطاع المصارف في سوق العراق لالوراق المالية " ، مجلة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية ، العدد الثاني ، جامعة االنبار.

 
الحدودي فالمجموعة  ( نالحظ مجموعتين من منحنيات السواء مع منحنى الكفاءة0من الشكل )     

(2,u0u,0u من منحنيات السواء تمثل المستثمر المتحفظ او المتجنب للمخاطرة وهذه المنحنيات )
منبسطة بشكل كبير مما يعني انها تمثل مستثمر حساس تجاه المخاطرة بشكل متزايد ، اما 

تعد طرة ، ويكون مس( فتمثل المستثمر المضارب والذي يكون اقل مباالة للمخاu0u,0u,2المنحنيات )
لتحمل مستويات عالية من المخاطرة من اجل الحصول على عائد اعلى . وتتحدد المحفظة المثالية 
للمستثمر من خالل نقطة التماس بين منحنى الكفاءة الحدودي وبين منحنيات السواء الي مستثمر 

. 
ه عندما يمس منحنى تمثل تعظيم للمستثمر المتحفظ لمنفعت Xمن الشكل نجد ان النقطة      

اما المستثمر المضارب فنجده يعظم منفعته  X( منحنى الكفاءة الحدودي عند النقطة 0uالسواء )
تمثل  Yوهذا يعني ان  Y( مع منحنى الكفاءة الحدودي عند النقطة 0uعند تماس منحنى السواء)

 (  5،  4،  0228. ) العاني ،  Xمحفظة ذات عائد اعلى ومخاطرة اعلى من 
 تاسعا : قياس عائد ومخاطرة المحفظة االستثمارية

 عائد المحفظة االستثمارية .0
معظم المستثمرين يضعون مايملكون من االموال تستثمر من قبلهم في اسهم متعددة وليس      

سهم واحد والهدف من ذلك تقليل المخاطر المحتملة وتسمى مجموعة االسهم هذه المحفظة 
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المحفظة االستثمارية عبارة عن متوسط المرجح لعوائد مكوناتها. ويجب  االستثمارية ان معدل عائد
 االخذ بنظر االعتبار الوزن النسبي لكل مكون وهو نسبة مايستثمر من كل عنصر في المحفظة. 

ومن الجدير باالشارة ان تقيم التغيرات في حجم االستثمار، تاخذ مكانًا في دراسة المخاطرة      
ية فعند تغير حجم النشاط أو نسبة مايستثمر في كل مكون من مكونات المحفظة المحفظة االستثمار 

 االستثمارية فأن ذلك قد يؤثر سلبًا أو إيجابيًا على عائد المحفظة او على المخاطرها. 
وتتاثر مكونات المحفظة بمخاطرة بعضها اذا كانت العالقة ايجابية، اي أن االنخفاض في      

ر في عوائد االسهم االخرى ولذلك يرغب المستثمر في المحفظة ذات مجموعة عائد احد االسهم يوث
 من االسهم تكون العالقة عكسية بين عوائدها. 

 مخاطرة المحفظة االستثمارية : .0
تواجه المستثمرين مخاطر مرافقة لالستثمارات التي اختارها وهذه المخاطر بعضها يمكن تفادية      

رات على اكثر من فرصة ويعني أيضاً توزيع االستثمارات على موجودات بالتنويع أو توزيع االستثما
متعددة. والبعض االخر ال يمكن تفادية بالتنويع النه ناتج من عوامل داخلية خاصة بالوحدة 
االقتصادية. وهناك نوعين من مخاطر النظامية والالنظامية وكالهما يشكالن المخاطرة كلية لكل 

 ( 028-023، 0208سهم وهي )سامي، 
: وهي تلك المخاطر الناتحة عن عوامل عامة  المخاطرة النظامية ) غير القابلة للتنويع ( -أ

مشتركة ترتبط بالظروف والتطورات االقتصادية والسياسية لمجمل النظام االقتصادي، وهي تؤثر 
وراق المالية في الوحدات االقتصادية بشكل عام في السوق واليمكن تفاديها بالتنويع الن اسعار اال

 كلها تتحرك  بأتجاه واحد. لذ يطلق عليها المخاطرة غير القابلة  للتنويع. 
وهي  تلك المخاطرة التي تتولد من عوامل خاصة  المخاطرة الالنظامية ) القابلة للتنويع ( : -ب

حاصل لبالمنشاة المصدرة للسهم وتنفرد بها عن غيرها من المنشآت االخرى. فهي تمثل ذلك التقلب ا
في عائد السهم، ومن العوامل التي تسبب من هذه النوع من المخاطر االضطرابات العمالية في 
المنشأة، سوء في ادارة المشأة، وحدة المنافسة وظهور اختراعات جديدة. لذلك فهي مخاطرة يمكن 

 تفاديها بالتنويع في المحفظة االستثمارية. 
الكلية حاصل جمع المخاطرة النظامية والمخاطرة : وتمثل المخاطرة  المخاطرة الكلية -ج 

الالنظاميه، بعد قياس كل واحدة على حدة إذ سيكون من السهل حساب المخاطرة الكلية من خالل 
  .جمع المخاطرتين
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لكي يتمكن المستثمر من تحقيق هدف تعظيم ربحيته ال بد له ان يقيس العائد والمخاطرة      
الذين هما ركنين أساسيين في االستثمار وعليهما يستطيع بناء محفظته الكفوءة . فيتم قياس كل 

 ( 44، 0202من العائد والمخاطرة بالطرق التالية : )العامري، 
 معدل العائد المتوقع للمحفظة ●

 عائد المحفظة هو المتوسط باألوزان لعوائد االسهم المكونة للمحفظة ، ويحسب بالعالقة التالية :  

𝐸𝑅𝑝 =  ∑

𝑛

𝑖=1

(𝑊𝑖). (𝐸𝑅𝑖) 

 حيث أن
𝐸𝑅𝑝 =       معدل العائد المتوقع للمحفظة 
𝑊𝑖 =  )الوزن النسبي لالستثمار الفردي )السهم 
𝐸𝑅𝑖 =  )معدل العائد المتوقع لالستثمار الفردي)السهم 

 مخاطرة المحفظة االستثمارية  ●

مخاطرة المحفظة هي دالة لمخاطرة االستثمارات الفردية التي تشكل او تكون المحفظة       
واوزانها، ومعامالت االرتباط فيما بين معدالت العائد لهذه االستثمارات الفردية فكلما كانت معامالت 

ضل ) فاالرتباط سالبة بين موجودات المحفظة كلما اقتربت المحفظة من المثالية ويكون ذلك ا
 ( وعليه تقاس المخاطرة وفق طريقتين هما :  45،  0202العامري ، 

 -االنحراف المعياري للمحفظة : .0
 وهو مقياس احصائي يبين درجة توزيع العوائد المحتملة حول قيمتها   

)الوسط الحسابي(  فيمكن حساب االنحراف المعياري ) العام ( للمحفظة )مكونة من أصلين( ، 
 دلة التالية :من خالل المعا

 
𝜎𝑝 = √𝑊1

2𝛿1
2

+ 𝑊2
2𝛿2

2
+ 2𝑊1𝑊2(𝑟1,2𝛿1𝛿2) 

 
 

 حيث ان :
𝜎𝑝 = )االنحراف المعياري للمحفظة )نخاطرة المحفظة 
𝑊1 =  0الوزن االستثماري في االستثمار 
𝑊2 =  0الوزن االستثماري في االستثمار 
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𝜎1 =  0االنحراف المعياري لالستثمار 
𝜎2 =  0المعياري لالستثمار االنحراف 
𝑟1,2 =  0و0معامل االرتباط بين االستثمارين 

 𝛽بيتا المحفظة  .0
وهو مقياس المخاطرة النظامية حيث تبين فيما سبق بان مخاطرة المحفظة هي ليس بعالقة    

بسيطة لمخاطر الموجودات في المحفظة مع ذلك ان بيتا المحفظة يمكن احتسابها وفق المعادلة 
 (52، 0202التالية : )العامري، 

𝛽𝑃 = ∑

𝑛

𝑖=1

𝑊𝑖 .  𝛽𝑖 

 حيث ان 
𝛽𝑝  = مية للمحفظةمعامل المخاطرة النظا 
𝑊𝑖 =  وزن السهم 
𝛽𝑖 =  معامل بيتا للسهم 

N = عدد االسهم في المحفظة 
 عاشرا : تقييم اداء المحفظة االستثمارية 

تقييم اداء المحافظ هو تحديد االداء الفعلي للمحفظة على وفق شروط العائد والمخاطرة ،      
ومقارنة هذا االداء مع محفظة مرجعية مناسبة ، يعد تقييم اداء محافظ االستثمار من االسس 
المهمة في تخصيص موجودات المحفظة ولكي يكون قياس االداء صحيحا ودقيقا فان االمر يتطلب 

( وعليه فقد طور عدد من الباحثين مقاييس  407،  0202تبار مقاييس لالداء ) العامري ،اخ
، 0222تجمع بين هذين البعدين سميت بالمقاييس المزدوجة المركبة وهذه المقاييس هي )الموسوي، 

7-8. ) 
 
 Sharpمقياس شارب  .0

وهو احد مقاييس االداء ويحسب بقسمة معدل العائد االضافي للمحفظة لمدة معينة على      
االنحراف المعياري للعائد في تلك المدة ، اذ ان البسط هو عائد المحفظة التراكمي مقارنة مع بدائل 

نة مع ار االستثمار الموجودات الخالية من المخاطرة ، والمقام هو التراكم في تقلبات المحفظة مق
 بدائل خالية من المخاطرة والمقياس هو : 
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𝑆𝑡 =
𝑅𝑡𝑝 − 𝑅𝐹

𝜎𝑅𝑃

 

 حيث ان
𝑆𝑡 = مؤشر شارب 
𝜎𝑅𝑝

 االنحراف المعياري للمحفظة = 
  Treynor مقياس ترينور .0

وهو احد مقاييس االداء وهو نسبة العائد االضافي للمحفظة الى ) بيتا ( وهو مشابه      
لمقياس ) شارب ( اذ انه يعطي معدل العائد االضافي لوحدة واحدة من المخاطر لكنه يستعمل 

  (40، 0202المخاطرة النظامية مقابل المخاطرة الكلية والمقياس هو : )الخزاعي، 
 

𝑇𝑝 =
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝛽𝑝
 

 حيث ان:
𝛽𝑝 = معامل بيتا المحفظة 

𝑅𝑝 − 𝑅𝑓 =  عالوة مخاطرة السوق 
 Jensenمقياس جنسن  .2

وهو احد مقاييس االداء ويحسب  بالفرق بين حدين ، االول معدل عائد المحفظة االضافي      
عن معدل العائد الخالي من المخاطرة ، والحد الثاني هو عالوة المخاطرة السوقية للمحفظة ، 

 ( ، اما اذا 2ويفترض جنسن توازن السوق المالي مما يؤدي الى ان ) االلفا ( للمحفظة ستكون ) 
( فذلك دليل  2كانت االلفا سالبة فان ذلك دليل على االداء الضعيف للمحفظة واما اذا كانت ) 

على ان اداء المحفظة يماثل اداء محفظة السوق واذا كانت النتيجة موجبة فهذا يشير الى ان اداء 
 ( 440، 0202المحفظة جيد والمعادلة هي : )العامري، 

 
∝𝑝 = (𝑅𝑃 − 𝑅𝑓) − (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)𝛽𝑝 

 حيث ان
∝𝑝 = االلفا للمحفظة 



 

15 
 

𝑅𝑚 =  معدل عائد على محفظة السوق 
𝛽𝑝 = معامل بيتا للمحفظة 

 𝑀2مقياس .4
الحاصل  France ModiglianiوLeah Modiglianiقدم هذا المقياس من قبل كل من      

على جائزة نوبل في االقتصاد ،وهذا المقياس هو احد مقاييس اداء المحفظة وبدوره يشبه مقياس 
Sharp  النه يركز على التقلبات الكلية كمقياس للمخاطرة .اال انه يعد سهل التفسير في التفاوت

 (800222سوي،،ويقاس وفق المعاداة التالية: )المو Sharpاو االختالف العائد قياسا الى مقياس 
𝑀2  = 𝑅𝑝

∗  − 𝑅𝑚 

 حيث ان :
𝑅𝑃

∗  = [𝑟(𝑝∗)  + 𝑟(1 − 𝑝∗)] 

 
𝑝∗المحفظة المعدلة من قسمة االنحراف المعياري للسوق على االنحراف المعياري للعائد : 

rمعل العائد للمحفظة :p ومعدل العائد للورقة المالية 
 احد عشر : نظرية المحفظة الحديثة

ان نظرية المحفظة هي نظرية معيارية تعنى بالقرارات المالية الرشيدة للمستثمرين من )منشات      
او افراد( من حيث كيفية الموازنة بين العائد والمخاطرة عند االستثمار في الموجودات المالية او 

بين  اضلةالمادية ، تصف هذه النظرية المستثمر بالرشد في ممارسة عملية االختيار او المف
االستثمارات ، فالمستثمر الرشيد هو المتجنب للمخاطرة ، فتقود الى االستثمارات التي تحقق اعلى 
احتمال لمعدل العائد عند درجة معينة من المخاطرة او اوطا احتمال للمخاطرة عند معدل معين 

المالية  لموجوداتمن العائد .كما ان اساس نشوء وتطور نظرية المحفظة هو لتقييم االستثمار في ا
) االسهم والسندات ( اال ان هذه النظرية امتدت الى الموجودات المادية او الطبيعية ، وتستند 

 (28، 0202نظرية المحفظة الى االفتراضات االتية: )العامري، 
 تجنب المستثمرون للمخاطرة وبهذا فان المستثمر رشيد. (0
 رة .تماثل توقعات المستثمرين بخصوص العائد والمخاط (0
 تماثل فترة االحتفاظ للمستثمرين . (2
 امكانية تجزئة االستثمارات . (4
 امكانية االقراض واالقتراض بمعدل عائد خالي من المخاطرة (5
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 اثنا عشر: تطور نظرية المحفظة 
ان اساس ظهور نظرية المحفظة كان على يد منظرها االول هاري ماركويتز وذلك ضمن      

 0250مقالته المنشورة في احدى الصحف المالية االمريكية المعروفة باسم المجلة المالية في سنة 
 ( .0، 0202وكان ذلك بعنوان اختيار المحفظة )االعظمي، 

ظة دة بان التباين المشترك بين عوائد االوراق المالية في المحفوقد اوضح ماركويتز بمقالته الرائ     
هو العامل المهم الذي يتحكم بمخاطرة المحفظة اضافة الى كل من مخاطرة االوراق المالية ومقدار 
اوزان االستثمار في كل ورقة مالية من كامل المبلغ المستثمر به في المحفظة وان جوهر نظرية 

تنويع المدروس في تخفيض مخاطرة المحفظة وذلك من خالل نظرية المحفظة الحديثة هو ال
( وتعرف المحفظة الكفوءة على انها المحفظة التي 22-28، 0202المحفظة الكفوءة )العامري، 

تحقق اعلى عائد ممكن لمستوى معين من المخاطرة ، او تلك التي تنخفض فيها المخاطرة عند 
 (. 3، 0222مستويات معينة من العائد )الموسوي، 

ومجموع هذه المحافظ الكفوءة تشكل منحنى الحد الكفوء والحد الكفوء هو الذي طوره ماركويتز      
واوضح بان باالمكان بعدد من الموجودات يمكن بناء عدد من المحافظ االستثمارية ومن ثم وضعت 

ين وذلك مس توببعض التعديالت على النموذج النظري لماركويتز من قبل المنظر االقتصادي جي
 0258من خالل االضافات الفكرية التي ادخلها الى النموذج االصلي لماركويتز وذلك في عام 

( . حيث اضاف لنظرية المحفظة العائد الخالي من المخاطرة اي افتراض 0، 0202)االعظمي، 
 ذي الان بامكان المستثمر االقراض واالقتراض بمعدل عائد خالي من المخاطرة وهو المعدل ال

يحمل المخاطرة اي المخاطرة لديه تساوي صفر ، حيث اصبح شكل الحد الكفوء ياخذ شكل خط 
مستقيم يمتد من معدل العائد الخالي من المخاطرة على مخاطرة معدل العائد ويالمس اعلى نقطة 

 (.42، 0202في الحد الكفوء لماركويتز )العامري، 
 

 ثالثة عشر: اسس قياس اداء مدير المحفظة االستثمارية    
تقضي المبادى العلمية لالستثمار ان يتم اخضاع القرارات والسياسات االستثمارية وكذلك      

االنجازات المحققة منها لعملية تقييم مستمرة بقصد الوقوف على مواطن القوة فيها لتدعيمها ، 
صويبها ، وفي تقييم اداء ادارة المحفظة االستثمارية البد من وتشخيص مواطن الضعف لعالجها وت

 ( :042-022، 0222اخذ المبادئ التالية بعين االعتبار )مطر، 
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ان قياس قيمة صافي اصول  المحفظة يجب ان يتم على اساس القيمة السوقية أو العادلة  .0
 لالصول وليس على اساس تكلفتها التاريخية. 

لفعلي المتوقع من هذه االستثمارات وذلك وفق آلية السوق المالي بعد ان تتم مقارنة االداء ا .0
 أخذ حساسية اصول المحفظة ممثلة بعامل ) بيتا ( للمحفظة بعين االعتبار . 

يجب ان يكون العائد على  االستثمار المعتمد اساسا لتقيم اداء ادارة المحفظة هو عائدها  .2
ثمارات التي تشملها المحفظة، مضافا اليها  االجمالي و الذي يشمل دخل او ايراد االست

المكاسب او الخسائر الرسمالية المحققة وغير المحققة والتي تنشأ عادة بفعل تقلب القيمة 
 السوقية لهذه االستثمارات. 

يجب احتساب  العائد على االستثمار بعد ترجيحه بالبعد الزمني للتدفقات النقدية المتوقعة من  .4
االستثمارات وهذا يعني وجوب احتساب القيمة المخصومة   لهذه التدفقات وذلك بمراعاة توقيت 

 حدوثها. 
 . يجب ان تتم عملية التقييم اوالقياس في إطار مراعاة عنصري العائد و المخاطر معا .5
كلما طالت الفترك الزمنية الني تنقضي بين عملية التقيم  والتي  تليها ، كلما زادت النتائج دقة  .3

وموضوعية، لكن كونها اطول من الالزم يقلل من فوائد المحققة من عملية التقييم كاداة من 
 ادوات  المتابعة والرقابة.  

ام  أداء السوق المالي ككل مقاسا بأحد االرقومن المفيد ان تتم مقارنة أداء المحفظة االستثمارية ب .7
 Standardومؤشر  Dow Jonesالقياسية أو المؤشرات المالية المتعارف عليها مثل  

&Poor . 
 المبحث الثاني

 مفهوم وطبيعة اسهم النمو واسهم القيمة
 اواًل : مفهوم اسهم النمو 

منخفضة الى السوق وهي اقل  تعرف اسهم النمو على انها تلك األسهم ذات نسب دفترية     
خطورة من أسهم القيمة  وتمتاز بمعدالت نمو عالية ألرباحها  وعائد حقوق المساهمين بأسعار 
السوقية المرتفعة، وفي مجال االستثمار تحقق للمستثمر عوائد عالية في المدى الطويل.  يتم النظر 

ددة اما  في مجال ادارة المال واالستثمار الى مصطلح النمو في ادبيات االدارة المالية من زوايا متع
فيتم تناوله من عدة زوايا منها نمو المبيعات ، نمو مقسوم االرباح واالرباح ، تنامي السعر والمقصود 
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بنو المبيعات هي الزيادة الحاصلة في المبيعات لفترة زمنية كان تكون سنة اما نمو حصص مقسوم 
و في حصص االرباح االساسية مما ينعكس على نصيب االرباح فالمقصور منها ان يحدث النم

السهم الواحد وتنمو االرباح بدورها من عدة مصادر اهمها تراكم االرباح التي تحتجزها الشركة 
 ,Black & Mcmillanوتعيد استثمارها ، معدل العائد الذي تكتسبه الشركة على حقوق ملكيتها 

1226, 138)). 
داهة الى النمو في سعر السهم الن تنامي سعر السهم هو الميزة ان مصطلح النمو ينصرف ب     

االساسية التي تميز سهم النمو ونمو الشركة الن غالبا ما يدمج اصطالحا بين مفهوم النمو 
للشركات مع نمو سعر السهم وبعض االدبيات تستخدم هذا المصطلح باعتباره ذو داللة واحدة 

لنمو للشركات يتجسد بفرص دخولها بمشاريع االستثمار بالرغم من وجود شبه اجماع على ان ا
التي يرفع معدل العائد غير الطبيعي في ظل تماثل مستويات المخاطرة اما سهم النمو هو سهم ذو 

 معدل عائد اعلى من بين كل االسهم في السوق في ظل تماثل المخاطرة  
Yen & Qian, 1224, 11)). 

ويؤدي النمو المستدام الى لبعض الشركات الى ارتفاع سعر السهم الواحد وبذلك ينمو سعر      
السهم في السوق بسبب حصته المتصاعدة في االرباح المحتجزة وتحسين فرص وافاق الشركة 
ومثل هذا االرتفاع في سعر السهم الواحد يقلل من انتشاره لدى جمهور المستثمرين ويحد من 

نمو سعره في المستقبل بسبب ضعف الطلب عليه من قبل بعض المستثمرين الذين يجدون امكانية 
(. واليزال موضوع اسهم النمو موضوعا مثيرا للجدل  507،  0220سعره عاليا ) الشماع ، 

واالهتمام بين الباحثين والمختصين في عالم المال واالستثمار على الرغم من ان بداية هذا الموضوع 
اكثر من ستين عاما مضت وبشكل عام فان اسهم النمو هي تلك االسهم التي تتداول يعود الى 

باسعار مرتفعة مقارنة مع االسهم االخرى كما تتميز بارتفاع االيرارات والتدفق النقدي واالرباح 
وغالبا ماتنصرف داللة اسهم النمو الى الشركات التي تكون القيمة االسمية لراسمالها اعلى من 

 (.(Hoekian, 1222, 24السوق متوسط 
 ثانيًا: خصائص اسهم النمو 

(  08،  0220تتميز اسهم النمو بخالف انواع االسهم االخرى بالخصائص االتية : ) الشيخ ، 
Hoekian, 1222, 24-25)) 

تحصل على زيادة ملموسة في القيمة السوقية مع الوقت ، ويكون معدل تلك الزيادة اعلى  .0
 االنواع االخرى من االسهم كاسهم الدخل .بالمقارنة مع 

سعرها اعلى من متوسط سعر السوق نسبة الى التدفقات النقدية ومقسوم االرباح والقيمة االسمية  .0
. 
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اليتوقع المستثمرون في اسهم النمو مكاسب قصيرة االجل ، وياملون بخلق القيمة المستقبلية  .2
 تطلع الى السوق او فرص االستثمار التيمع الوقت من خالل االستثمار في الشركات التي ت

 تستهدف اكتساب اكبر حصة في السوق وتكوين االتحادات وتقليص العائد على حق الملكية.
يتوقع المستثمرون ان باالمكان الحصول على ايرادات هذه االسهم عند زيادة القيمة السوقية  .4

 للشركة .
 ثالثًا : مفهوم اسهم القيمة 

التي تتمتع بنسب دفترية عالية إلى السوق  وتحقق  للمستثمر عوائد أعلى  هي تلك االسهم      
من اسهم النمو تعويضًا لتحمل مخاطر القيمة  لالسهم األكثر خطورة بشكل اساسي، وهي أحد 
القضايا النقاش الدائر بين اولئك الذين يدافعون عن التسعير الرشيد لألصول وانصار تمويل 

العقالني، كما ان سبب اداء الجيد لالسهم القيمة هو ان المستثمرين   السلوكي وانصار التفسير
يرتكبون اخطأء منهجيه في التنبؤ بالنمو المستقبل في أرباح االسهم ذات القيمة وتشائمهم بشأن 
أسهم النمو. وهي اسهم يتم تداولها باقل من قيمتها الحقيقية ويستند ذلك الى مجموعة من المؤشرات 

تقيس قدرة الشركة في تحقيق اداء جيد يساهم في تعظيم القيمة السوقية السهمها  السوقية التي
كمضاعف الربحية ونسبة سعر السهم الى القيمة الدفترية ، ويتم تعرف القيمة الحقيقية للسهم على 
انها تلك القيمة التي تبررها الحقائق من موجودات ومطلوبات وحق ملكية فضال عن االرباح 

او انها تلك القيمة المحددة مسبقا وفق مفهوم القيمة الحالية لجميع المدفوعات النقدية  وتوزيعاتها،
 02،  0202للمستثمر، بما في ذلك توزيعات االرباح والعائد الراسمالي من بيع االسهم  )مشعل ، 

. ) 
سبب  دوتختلف القيمة الحقيقية لالسهم عن قيمتها السوقية المحددة في السوق المالي ويعو      

االختالف الى المقاييس المستخدمة لقياس القيمة الحقيقية التي تختلف من مستثمر الى اخر ، 
وبالتالي فانها قيمة معتمدة على تحليل المعلومات المالية حول شركة معينة . وعند تحقق تلك 

االستقرار اذ سم بالقيمة في سوق االوراق المالية فانها تعكس حالة التوازن اال ان حالة التوازن ال تت
ان القيمة الحقيقية تتقلب باستمرار لتعكس مدى استجابة السوق للمعلومات الجديدة وان تحقيق 

 ( 230-230، 0202االستجابة فهي دليل على كفاءة سوق االوراق المالية ) العامري ، 
 لقياس اسهم النمو والقيمة  Price/Earningرابعًا : مؤشر مضاعف الربحية 

( التي تسمى عادة نسبة price-to-earning ratio)نسبة سعر السهم الى ربحيته  تعد     
مضاعف الربحية من اكثر المقاييس المستخدمة للتقييم بين المحللين الماليين ومؤسسات الخدمات 

( او مضاعف الربحية بانها نسبة سعر السهم الى ربحية P/Eاالستشارية المالية ، وتعرف نسبة )
ذلك المضاعف توقعات النمو في حصة السهم الواحد من االرباح التي يتوقعها  السهم ويؤشر

السوق فانخفاض النسبة يعكس توقعات انخفاض النمو لدى المحللين الماليين في حين ارتفاع 
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النسبة يعكس ان الشركة تحتاج الى تحقيق نمو عالي في االرباح لمقابلة هذه التوقعات وعلى الرغم 
شركة ترى ارتفاع نسبة مضاعف الربحية مؤشرا على القوة المالية للشركة اال انه من من ان ادارة ال

ناحية اخرى يمكن ان تؤشر تلك النسبة الحلقة المفرغة التي تقع بها ادارة الشركة فكلما ارتفعت 
النسبة كلما زادت الصعوبة امام االدارة على تحقيق النمو الضمني في استثمارات الشركة ومن ثم 

 ( . 22،  0202و االرباح ومقابلة تنبؤات المحللين ) مشعل ، نم
ويتم احتساب مضاعف الربحية ببساطة عبر قسمة السعر السوقي للسهم المعنى على ربحية      

ذلك السهم نهاية السنة المالية ويؤشر ارتفاع تلك النسبة مدى استعداد ورغبة المستثمرين لشراء 
افي من االرباح السنوية ، وان المحتوى المعلوماتي لهذه النسبة ذلك السهم مقابل كل دينار اض

يعبر عن عدد المرات التي يستلم بها المستثمر الربح لتبرير السعر او القيمة السوقية للسهم وعلى 
 (: 488، 0202وفق الصيغة االتية ) العامري ، 

Price/Earnings = share price / earnings per share 

Price /earnings              نسبة مضاعف الربحية وتكتب اختصارا  =P/E )) 
Share price                 سعر اغالق السهم = 

Earnings per share          ربحية السهم الواحد وتكتب اختصارا  =eps )) 
( 75ولتوضيح معنى نسبة سعر السهم الى ربحية السهم نفترض ان سعر السهم السوق)      

 05( دينار وعلى ذلك فان نسبة سعر السهم الى ربحية السهم تعادل ) 5دينار وان ربحية السهم )
( الى مقدار االموال المطلوب استثمارها للحصول على دينار 05( ويشير الرقم ) 5/75( اي ) 
ن ارباح الشركة، كما يشير ايضا الى عدد السنوات الالزمة السترداد المبلغ المستثمر في واحد م

 ( .000،  0220السهم من خالل االرباح التي يحققها السهم سنويا )الحناوي واخرون، 
 المبحث الثالث

 تهيئة البيانات وتحليلها 

 اواًل: تحليل نسبة مضاعف الربحية
(، من خالل قسمة سعر Price-to-Earnings Ratioتم احتساب نسبة مضاعف الربحية )     

اغالق السهم نهاية السنة المالية لجميع االسهم المدرجة عينة الدراسة في سوق العراق لألوراق 
 ( وفق المعادلة االتية: 0202المالية على ربحية السهم الواحد خالل مدة الدراسة )

Price / earnings = share price / earnings per share 

( عبر قسمة صافي الربح على earnings per shareكما تم حساب ربحية السهم الواحد )     
عدد االسهم المصدرة بعد ان تم الحصول على تلك البيانات من الحسابات الختامية )الميزانية 

كما تم الحصول على اسعار اغالق  (.0202وكشف الدخل( للشركات عينة الدراسة خالل المدة )
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http://www.isx-االسهم عينة الدراسة من خالل الموقع الرسمي لسوق العراق لألوراق المالية )
)iq.net 

( نتائج احتساب متوسط نسبة مضاعف الربحية لشركات عينة التحليل 0ويؤشر الجدول )     
( ان اعلى نسبة 0والمدرجة في سوق العراق لألوراق المالية، ويتضح من الجدول )والدراسة 

مضاعف ربحية كانت من نصيب الشركات المدرجة ضمن القطاع المالي )مصرف الشمال(اذ 
( مرة، ويؤشر هذا االرتفاع في نسبة مضاعف الربحية ارتفاع توقعات النمو في 008857بلغت )

اح التي يتوقعها السوق، فضال عن انخفاض معدل العائد المطلوب حصة السهم الواحد من االرب
على االستثمار في اسهم القطاع المالي. االمر الذي يعني ان تلك االسهم مقيمة بأكبر من قيمتها 

(. كما يبين Growth stocks( وعادة ما توصف بانها اسهم نمو )Overpricedالحقيقية )
ربحية كان من نصيب الشركات المدرجة ضمن القطاع ( ان ادنى نسبة مضاعف ال0الجدول )

( مرة، ويؤشر هذا االنخفاض في نسبة 28222الزراعي )العراقية للمنتجات الزراعية( اذ بلغت )
مضاعف الربحية انخفاض توقعات النمو في ربحية السهم التي يتوقعها المحللين الماليين، فضال 

مار في اسهم الشركات عينة الدراسة والمدرجة ضمن عن ارتفاع معدل العائد المطلوب على االستث
 Notالقطاع الزراعي، االمر الذي يعني ان تلك االسهم مقيمة باقل من قيمتها الحقيقية )

overpriced وعادة ما توصف بانها اسهم القيمة )Value stocks.) ) 

 

 

 ( 0الجدول )
 الدراسة متوسط نسبة مضاعف الربحية للشركات عينة الدراسة خالل مدة

مضاعف  الشركات
 الربحية

مضاعف  الشركات
 الربحية

 08358 المنصور للصناعات الدوائية 028050 المصرف التجاري العراقي
 28745 الخياطة الحديثة 038220 مصرف بغداد

 08250 العراقية للسجاد والمفروشات 028378 مصرف سومر التجاري 
 08223 التغليفبغداد لصناعة مواد  28042 مصرف بابل

 038770 بغداد للمشروبات الغازية 48222 مصرف الخليج التجاري 
 28202 الشرق االوسط إلنتاج االسماك 088040 مصرف الموصل
 28840 العراقية إلنتاج البذور 008857 مصرف الشمال

http://www.isx-iq.net/
http://www.isx-iq.net/
http://www.isx-iq.net/
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 28205 العراقية إلنتاج وتسويق اللحوم 08200 مصرف كوردستان
 28222 العراقية للمنتجات الزراعية 28242 االمين للتأمين
 008828 مدينة العاب الكرخ السياحية 08583 الخليج للتأمين

 الجدول من اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات الحاسوب

 ثانيًا: احتساب عائد المحفظة االستثمارية 

أسعار اإلغالق (، وعليه اخذ tRمن اجل احتساب عائد المحفظة البد من احتساب عائد السهم )
(tP الشهرية ألسهم الشركات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية عينة الدراسة والتحليل بواقع )
وهي مدة الدراسة، بعد ذلك تم احتساب العائد الشهري ألسهم  0202( مشاهدة خالل سنة 00)

 تلك الشركات بالطريقة التالية :

 0-t) / P0-tP –t ( P = tR 
 بناء المحافظ االستثماريةثالثًا: 

سعيًا لتحقيق اهداف الدراسة واختبار فرضياتها تم بناء محفظتين استثماريتين باالعتماد على 
( لكل سهم من اسهم الشركات عينة P/Eمضاعف الربحية، اذ تم حساب مضاعف الربحية )

هم مكونة من اسالدراسة ومن ثم تصنيف االسهم من االدنى الى االعلى، وعليه تم بناء محفظة 
( اسهم. كما تم 02شركات العينة ذات مضاعف ربحية متدني تسمى محفظة القيمة مكونة من )

بناء محفظة ثانية مكونة من اسهم الشركات عينة الدراسة ذات مضاعف ربحية مرتفع تسمى 
( مكونات محفظة القيمة ذات مضاعف 0( اسهم.  ويبين الجدول )02محفظة النمو ومكونة من )

 ( مكونات محفظة النمو ذات مضاعف الربحية االعلى.2ربحية االدنى، في حين يوضح الجدول )ال

 ( مكونات محفظة القيمة0الجدول )
 مضاعف الربحية الشركة مضاعف الربحية الشركة

 08200 مصرف كوردستان 28222 العراقية للمنتجات الزراعية
 08223 لصناعة مواد التغليفبغداد  28205 العراقية إلنتاج وتسويق اللحوم

 08583 الخليج للتأمين 28242 االمين للتأمين
 08358 المنصور للصناعات الدوائية 28745 الخياطة الحديثة
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 08250 العراقية للسجاد والمفروشات 28840 العراقية إلنتاج البذور
 الجدول من اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات الحاسوب

 (2الجدول )
 مكونات محفظة النمو

مضاعف  الشركة
 الربحية

مضاعف  الشركة
 الربحية

 038770 بغداد للمشروبات الغازية 28202 المصرف التجاري العراقي
 038220 مصرف بغداد 4822 مصرف الخليج التجاري 

 088040 مصرف الموصل 28042 مصرف بابل
 028378 مصرف سومر التجاري  008828 مدينة العاب الكرخ السياحية
 008857 مصرف الشمال 028050 المصرف التجاري العراقي

 الجدول من اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات الحاسوب

 

 

 رابعًا: تقييم المحافظ االستثمارية 

( 0202/كانون الثاني/0ألغراض تقييم المحافظ االستثمارية سيتم افتراض شراء االسهم من )     
(، ومن ثم 0202/كانون االول/20واالحتفاظ باألسهم المكونة للمحافظ لمدة عام كامل أي لغاية )

 سيتم قياس عائد ومخاطرة المحافظ المكونة .

 القيمة احتساب العائد المطلق لمحفظة النمو ومحفظة  .0

تم احتساب عائد المحافظ االستثمارية وفق المعادلة االتية ليتم مقارنة العوائد المطلقة مع عائد 
مؤشر سوق العراق لألوراق المالية وال يتم االخذ بنظر االعتبار اية مخاطر مرتبطة بالعوائد 

 المتحققة.
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ȓ𝑃 = ∑

𝑛

𝑖=1

𝑤𝑖 . ȓ𝑖  

 اذ ان :

ȓ𝑃 =  االستثمارية.معدل العائد على المحفظة 
𝑤𝑖  ( داخل المحفظة .iوزن االستثمار في السهم ) = 
ȓ𝑖  ( .iمعدل العائد المتوقع للسهم ) = 

( نتائج احتساب معدل العائد السنوي لكال المحفظتين االستثماريتين، وتوضح 4ويوضح الجدول )
نوي معدل العائد السالبيانات الواردة في الجدول تفوق محفظة القيمة على محفظة النمو من حيث 

( في حين 28285المتحقق خالل مدة الدراسة، حيث حققت محفظة القيمة معدل عائد سنوي قدرة )
 (28272حققت محفظة النمو عائد سنوي قدره )

 (4الجدول)
 احتساب العائد للمحافظ االستثمارية 

 العائد  المحفظة
 28272 محفظة النمو
 28285 محفظة القيمة

 اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات الحاسوبالجدول من 

 احتساب مخاطر لمحفظة النمو ومحفظة القيمة .0
( نتائج قياس مخاطر المحفظة المقاسة باالنحراف المعياري خالل 5حيث يعرض الجدول )     

 ( .0202مدة الدراسة)
 

 (5الجدول )

 احتساب المخاطر للمحافظ االستثمارية

 محفظة النمو محفظة القيمة المؤشرات
 28272 28285 العائد السنوي 
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 𝜎𝑃)) 28034 28073خطر المحفظة 
 الجدول من اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات الحاسوب

( تفوق محفظة القيمة باالستناد الى مخاطر المحفظة حيث استطاعت تحقيق 5كما يبين الجدول )
( 28200( وبفارق قدره )28073قدره )( في حين حققت محفظة النمو خطر 28034خطر قدره )

وبناًء على ما جاء من نتائج تطبيق نماذج البحث يشير الباحثان إلى رفض فرضيات البحث وقبول 
الفرضيات البديلة بـ )يؤدي االستثمار في محافظ استثمارية مكونة من اسهم القيمة وذات نسب 

االستثمار في محافظ استثمارية مضاعف ربحية منخفضة الى معدالت عائد مرتفعة (، ) يؤدي 
مكونة من اسهم القيمة وذات نسب مضاعف ربحية منخفضة الى انخفاض في المخاطر 
االستثمارية( وذلك لتأييد االختبارات المحددة إلثباتها وعلى المستويين )العائد المطلق، مخاطر 

 المحفظة(.

 
    
 
 
 
 
 
 

 االستنتاجات والتوصيات
 التوصل الى بعض االستنتاجات والتوصيات ،وهي: في نهاية هذا البحث تم  

 االستنتاجات:
ان المحفظة االستثمارية هي عبارة عن توليفة من الموجودات الغرض منها الحصول على  -0

 اعلى عائد بادنى درجة من المخاطرة .
 يعمل التنويع الجيد للمحفظة على تخفيض المخاطرة والحصول على محفظة استثمارية كفوءة.  -0
االستثمار باالسهم نشاط اقتصادي هام النه ينطوي على رغبة المستثمر في تحديد نوع ان  -2

 االسهم الذي ينوي االستثمار بها .
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ان انخفاض نسبة مضاعف الربحية يعكس توقعات انخفاض النمو لدى المحللين الماليين في  -4
 حين ان ارتفاع النسبة يعكس ان الشركة تحقق نمو عالي .

القيمة باالستناد الى العائد والمخاطرة حيث حققت محفظة القيمة عائد اعلى  تفوق اداء محفظة -5
 من محفظة النمو باالضافة الى انها حققت مخاطرة اقل من محفظة النمو .

 
 التوصيات 

يجب على المستثمر ان يوازن بين ادواته االستثمارية المختارة من حيث العائد والمخاطرة وفق  -0
 صحيحة . اسس سليمة وبموجب قواعد

لحصول المستثمرين على نتائج ايجابية وعند اجراء مقارنة بين محفظتين او اكثر من االفضل  -0
 النظر الى كل من العائد والمخاطرة لتلك المحافظ بدال التركيز على جانب واحد.

استخدام نسبة مضاعف الربحية لقياس االستثمار باالسهم والتنبؤ بمعدالت نمو االرباح  -2
 المتوقعة .

توجيه المستثمرين في بناء محافظهم االستثمارية باالعتماد على اسهم القيمة ذات نسب  -4
 مضاعف ربحية منخفض .

 
 
 
 

 
 

 
 

 المراجع 
 

  الرسائل و االطاريح

 " دور مؤشرات اسواق االوراق المالية في ادارة المحفظة االستثمارية، "  0200سعاد، زيان، -0
 ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية ، جامعة البويرة .

" محافظ وصناديق االستثمار واثرها على ،  0202االمين ، يعقوب مضوي عبدالرحيم ،  -0
 االقتصاد السوداني ) دراسة لعينة من المؤسسات المدرجة بسوق الخرطوم لالوراق المالية ( " ،

 ية الدراسات العليا ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا .رسالة ماجستير ، كل
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 ، " المحفظة االستثمارية الحديثة وامكانية 0202االعظمي ، براء محي الدين ابراهيم ،  -2
 " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االدارة تطبيقها ) دراسة حالة سوق العراق لالوراق المالية (

 اد.واالقتصاد ، جامعة بغد

" بناء المحفظة الكفوءة باستخدام بعض نماذج ،  0202الخزاعي ، هند عبدالهادي عبدالواحد ، -4
(  0203-0223تقييم االسهم العادية ) دراسة تحليلية في سوق العراق لالوراق المالية للمدة من 

 " رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة القادسية .

" اختبار وتقييم اسهم النمو وبناء محفظتها )دراسة ،  0220يخ ، بابكر مبارك عثمان ، الش -5
" ، اطروحة دكتوراة ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة  تطبيقية في سوق بغداد لالوراق المالية (

 بغداد .

 " دور مضاعف الربحية في تقييم اداء المحفظة،  0202مشعل ، محمد عبد مصطفى ،  -3
دارة " رسالة دبلوم عالي ، كلية اال االستثمارية )دراسة تحليلية في سوق العراق لالوراق المالية (

 واالقتصاد ، جامعة الموصل .

 

 

 

 

 الدوريات

سياسة ، "  0202القريشي ، اسعد منصور ، ناصر ، جعفر فالح ، وشنان ، رشيد باني ، -0
االستثمارية للشركات العراقية ) دراسة عينة من  مقسوم ااالرباح ودورها في الية اختيار المحفظة

" مجلة كلية االدارة واالقتصاد للدراسات  شركات االستثمار العراقية في سوق االوراق المالية (
 ، جامعة المثنى . 00االقتصادية واالدارية والمالية ، مجلد 

العائد(   –ل ) المخاطرة " تحلي،  0208ابو القاسم ، حيدر احمد ، وعبد ، يوسف عبدالله ،   -0
( "  0207 -0200لقرارات المحفظة االستثمارية مع اشارة خاصة لشركة التامين العراقية للمدة ) 

 ، الجامعة المستنصرية .   02، المجلة العراقية للعلوم االقتصادية ، العدد : 
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، "  0207الموسوي ، حيدر يونس ، الفتالوي ، ميثاق هاتف ، وعاشور ، هدير خيون ،  -2
تحليل مؤشرات العائد واثرها في اختيار مكونات المحفظة االستثمارية للمصرف : دراسة تطبيقية 

، المجلة العراقية للعلوم االدارية ،  ( " 0203-0224في سوق العراق لالوراق المالية للمدة ) 
 ، جامعة كربالء . 02المجلد : 

" التخطيط االمثل للمحافظ ،  0203لى ،العتابي ، حسين عاشور ، وجعفر ، ، هناء مو  -4
الخاصة  االستثمارية لتنمية السيولة المصرفية ) بحث تطبيقي لعينة من المصارف التجارية العراقية

 مجلة كلية التراث الجامعة ، العدد : عشرون ، جامعة بغداد . ( " ،

المحافظ االستثمارية ) " العوامل المؤثرة في انشاء ،  0205البارودي ، شيرين بدر توفيق ،  -5
، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ،  بحث تحليلي في عدد من المصارف الخاصة في بغداد ( "

 ، معهد االدارة /الرصافة .    00المجلد : 

" اثر تنوع المحفظة االستثمارية في تقليل المخاطر المالية ،  0202الجنابي ، سعد مجيد ،  -3
جلة م ينة من شركات القطاع الصناعي في سوق العراق لالوراق المالية ( " ،) دراسة تحليلية في ع

 ، جامعة المثنى . 2المثنلى للعلوم االدارية واالقتصادية ، المجلد : 

" استعمال معدل القطع في بناء المحفظة االستثمارية المثلى ،  0208سامي ، بشرى محمد ، -7
 اع الصناعي في سوق العراق لالوراق المالية ( " ،) دراسة تطبيقية في عينة من شركات القط

 ، جامعة تكريت . 00مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية ، المجلد : 

" مخاطر المحفظة االستثمارية لشركة التامين واثرها ،  0202العتابي ، حسين عاشور جبر ،  -8
، مجلة  ( "0204 -0224لمدة ) على نسب الربحية ) بحث تطبيقي في شركة التامين الوطنية ل

 ، كلية المامون الجامعة . 04دراسات محاسبية ومالية ، المجلد : 

" ادارة المحفظة االستثمارية ،  0203العارضي ، جليل كاظم مدلول ، وجعفر ، زيد عبدالزهرة ،  -2
سالة ، بحث مستل من ر  المثلى ) بحث تطبيقي في شركات القطاع الصناعي العراقي الخاص ( "

ماجستير في علوم ادارة االعمال الموسومة " استراتيجية التنويع ودورها في بناء المحفظة االستثمارية 
بحث تطبيقي في شركات القطاع الصناعي العراقي الخاص ، كلية االدارة واالقتصاد ،  –المثلى 

 جامعة الكوفة .

لتربيعية في تحديد المحفظة " " استخدام البرمجة ا،  0228العاني ، احمد حسين بتال ،  -02
راسة د –ودوره في اختيار المحفظة االستثمارية الكفوءة  𝑀2تقييم اداء محفظة االسهم وفق مقياس 

ستثمارية االتطبيقية تحليلية في عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية " 
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مجلة االنبار للعلوم  ، " لالوراق الماليةالمثلى : مع اشارة خاصة لقطاع المصارف في سوق العراق 
 االقتصادية واالدارية ، العدد الثاني ، جامعة االنبار .

 𝑀2" تقييم اداء محفظة االسهم وفق مقياس ،  0222الموسوي ، سعدي احمد حميد ،  -00
ات دراسة تطبيقية تحليلية في عينة من الشرك –ودوره في اختيار المحفظة االستثمارية الكفوءة 

، المجلة العراقية للعلوم االدارية ، العدد الرابع والعشرون  المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية "
 ، جامعة كربالء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتب 

ار ، د " ادارة االستثمارات ) االطار النظري والتطبيقات العملية ( "،  0222مطر ، محمد ،  -0
 عمان ، االردن . –وائل للنشر والتوزيع 

 –اثراء للنشر والتوزيع  " ادارة محافظ االستثمار " ،،  0202العامري ، محمد علي ابراهيم ،  -0
 عمان ، االردن.

، مطبعة الخلود ، بغداد ،  4" االدارة المالية " ط ،  0220الشماع ، خليل محمود حسن ،  -2
 العراق .

، الطبعة االولى ، اثراء  " االدارة المالية المتقدمة "،  0202العامري ، محمد علي ابراهيم ، -4
 للنشر والتوزيع، عمان ، االردن .
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 ، تحليل وتقييم االوراق المالية 0220الحناوي ، محمد صالح ، ابراهيم سلطان ، جالل العبد ،  -5
 ، الدار الجامعية للنشر ، االسكندرية .
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Abstract 

     The study aims to test the importance of growth stocks and value stocks 

in building the investment portfolio as one of the important topics in the 

financial markets, the study sought to test its hypotheses through 

application to companies listed in the Iraqi Stock Exchange, which 

amounted to (12) companies distributed among different sectors during the 

year 1221. In order to reach the goal of the study, the earning multiplier 

scale was used in order to reach the growth stocks and the value stocks, 

and then build two portfolios, the first is called the growth portfolio and 

the second is called the value portfolio. The results of the study indicated 

that the value portfolio outperformed the growth portfolio according to the 

achieved returns as well as the risks during the study period. 

Key words: Investment portfolio, growth stocks, value stocks, earning 

multiplier.
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