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اإلهـــدا
إىل روح واندٌ انطاهزج ....إىل واندذٍ احلنىَح....
إىل إخىاٍَ وأخىاذٍ األحثاب ػهً قهيب.
إىل سوجيت انغانُح انيت وقفد جباَيب وساَدذين يف يشىارٌ هذا.
إىل مشؼاخ حُاذٍ أتنائٍ وتناذٍ.
إىل أصدقائٍ ورفقاء درتٍ األػشاء انذٍَ ساَدوٍَ يف يسريذٍ انرؼهًُُح.
إىل األساذذج انكزاو انذٍَ تذنىا اجلهد يٍ أجم وصىل هذا انثحث إىل اننىر.
إىل أرواح انشهداء انذٍَ سطزوا تديائهى أروع يؼاٍَ انثطىنح وانفداء يف يؼارك انىفاء واننصز
وانرًكني.
إىل انشؼة انفهسطُين اجملاهد املزاتط ػهً أرض فهسطني.
إىل املسجد األقصً فل اهلل قُده.
إىل األسزي انؼظًاء انقاتؼني خهف قضثاٌ انسجاٌ فل اهلل قُدهى.

إنُكى مجُؼاً أُهدٌ هذا انؼًم املرىاضغ.

ب

العكر والتقدير
الحمدهللالذمبنعمتوتتـالصالحات،كالصالةكالسالـعمىالرسكؿالمعمـ،الذمعممنا
قيمةاالعتراؼكالتقديركالشكرلمفىـأىؿالفضؿ،حيثقاؿصؿاهللعميةكسمـ":مفاليشكر
الناساليشكراهلل"،كبعدأفأتـاهللنعمتوعميإذأتممتىذهالرسالةالعممية،كالتيأساؿاهللأف
يكتبليأجرىا،كأفينفعبيا .
كاعترافان لذكم الفضؿ بفضميـ كلذكم العمـ بعمميـ ،أتقدـ بأسمى آيات الشكر كاالمتناف
كالتقدير كالمحبة إلى أساتذتي األفاضؿ الذيف ميدكا لنا طريؽ العمـ كالمعرفة ،كأخص بالشكر
كالتقديرلمدكتكرالفاضؿ /عمي سميمان النعامي ،الذمتفضؿباإلشراؼكالتكجيو،كسعةالصدر،
فكافخيرمكجوليفيرحمةالبحثكالتنقيب .
كأتقدـبخالصالشكركالتقديرلمجنةالمناقشةممثمةبكؿمف:األستاذالدكتكر /جبر ابراىيم
الداعور و الدكتور /خالد محمد عيسىعمىتفضميمابقبكؿمناقشةالرسالةكالحكـعمييا،كاثرائيا
بمالحظاتيماالسديدة،سائالناهلل-عزكجؿ-أفيديـعمييمامكفكرالصحةكالعافية،كأفيجزييما
خيرالجزاء .
كماأتقدـبالشكركالتقديرلجامعةاألزىرفيقطاعغزةكلجميعالعامميففييا،كأخي انر،كؿ
الشكركالتقديرلكؿاإلخكةالذيفشجعكاكساىمكافيإنجاحىذهالدراسة .
كاذأشكرليـىذاالجيدعمىماقدمكامفعطاءمميزأساؿاهللأفيجعموفيمكازيف
حسناتيـ.كصدؽاهللالقائؿفيمحكـالتنزيؿ﴿ىل جزاء اإلحسان إال اإلحسان﴾ .

ج

ممخص الدراسة بالمغة العربية
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر المخاطر النظامية عمى العائد الحقيقي لمشركات المدرجة في
بكرصة فمسطيف ،مف خالؿ تفسير التبايف في عكائد األسيـ المدرجة في البكرصة خالؿ الفترة
الزمنية  ما بيف العاـ  2005حتى العاـ  .2014اشتممت عينة الدارسة عمى  39شركة ذات
اختبارىـ مف خالؿ  تسع فرضيات باستخداـ تحميؿ

بيانات كاممة لمتغيرات الدراسة  كالتي  تـ
االنحدارالمتعدد  Multiple Regressionباستخداـبرنامج.SPSSكشممتمتغيراتالد ارسة
تسعمتغيراتمستقمة مرتبطةبالمخاطرالنظاميةكىيكالتاليأكالُ:مخاطرالسكؽ(بيتا) ،ثانياُ:
مخاطرتقمبمعدؿالصرؼلمدينارعمىالشيكؿ،ثالثاُ:مخاطرتقمبمعدؿالصرؼلمدكالرعمى
الشيكؿ،رابعاُ:مخاطرتقمب نسبةالنمكفينصيبالفردمفإجماليالناتجالمحمي  ،خامسان:
مخاطرتقمب نسبةالنمكفينصيبالفردمفإجماليالدخؿالقكمي،سادسان :مخاطرتقمب نسبة
إجمالي االدخار المحمي  مف إجمالي الناتج المحمي ،سابعان  :مخاطر تقمب معدالت التضخـ،
ثامنان:مخاطرتقمبفكائداعادةاالستثمار(الفائدةعمىكدائعالدكالر)،تاسعان:مخاطرتقمبأسعار
الفائدة(معدالتالفائدةعمىالميبكر).أماالمتغيرالتابعفيىذهالدراسةفيكالعائدالكميمحسكبا
كمتكسط معدؿ العكائد المتكقعة لمحفظة االسيـ المدرجة بناءان عمى اسعار اإلغالؽ السنكية
لألسيـ .أظيرتنتائج التحميؿأفمعدؿالصرؼلمدكالرعمىالشيكؿك معدؿ النمك لنصيب الفرد
يفسراف  %85مف التبايف في متكسط العكائد الكمية لمحفظة األسيـ.
مف إجمالي الناتج المحمي  
كتحديدافاف العالقة بيف معدؿالصرؼ كالعكائد ىيعالقة عكسية كذلؾ الحتماؿزيادة تكاليؼ
االستثماركأفالعالقةبيفمعدؿ النمك لنصيب الفرد مف إجمالي الناتج المحمي كالعكائدالكميةىي
عالقةطرديةكذلؾلزيادةالفرصاالستثمارية،كيعتبرأثرالتقمبفيسعرصرؼالشيكؿمقابؿ
الدكالرذكداللةإحصائيةأقكلمفالتقمبفيسعرصرؼالشيكؿمقابؿالديناراالردنيكذلؾ
بسببأفأغمبالشركاتالمدرجةيتـتداكؿأسيميابعممةالدكالراألمريكي.كلذلؾتكصيالدراسة
بضركرة متابعة أثر التقمب في معدؿ الصرؼ لمدكالر عمى الشيكؿ ك التقمب في معدؿ النمك
لنصيب الفرد مف إجمالي الناتج المحمي لمالومفأىميةفينماذجتسعيراألصكؿالرأسماليةفي
بكرصةفمسطيف .
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Abstract
This study aimed to measure the impact of systemic risks on the real return
of stocks portfolio that listed in the Palestine Exchange, through clarifying
the time-series variations in stocks return over the period from 2005 to
2014. The study includes a sample of 39 companies with complete required
data. Nine developed hypotheses were tested by using multiple regression
analysis method, through SPSS software. The explanatory factors were
nine variables associated with systemic risks ,as follows, firstly: market
risk (beta); Secondly: the fluctuation risk in exchange rate of the Jordanian
dinar to the Israeli shekel; Thirdly: the fluctuation risk in exchange rate of
the US dollar to the Israeli shekel; Fourthly: the fluctuation risk in GDP
per capita; Fifthly: the fluctuation risk in GNP per capita; Sixthly: the
fluctuation risk in the rate of gross domestic savings to GDP; Seventhly:
the fluctuation risk in inflation; Eighthly: the fluctuation risk in reinvestment rates (weighted average of interest rates on dollar deposits);
Ninth: the fluctuation risk in interest rates (LIBOR interest rates). The rate
of return as the dependent variable was measured by the monthly equally
weighted average rate of returns on the listed companies portfolios based
on yearly closing prices. The results showed that exchange rate of the US
dollar to the Israeli shekel and the growth rate of GDP per capita explain
85% of the time-series variations in stocks return, and Specifically, the
relationship between the exchange rate and returns was negative due to
possibility of increased investment costs, and the relationship between the
growth rate of GDP per capita and returns was positive because of
increased investment opportunities. The volatility in exchange rate of the
US dollar to the Israeli shekel had a stronger Statistically significant than
the volatility in exchange rate of the Jordanian dinar to the Israeli shekel,
due of the fact that most of the listed companies are traded in the currency
of the US dollar. Therefore, the study recommends the need to monitoring
the impact of volatility in exchange rate of the US dollar to the Israeli
shekel, and volatility in the growth rate of GDP per capita, on the capital
assets pricing models in the Palestine Exchange.
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الفصل األول
االطار العام للدراشُ
 1.1مك مر
 2.1مشك ر ت ا عر
 3.1ف ضًا

ت ا عر

 4.1أ نًر ت ا عر
 5.1أ

ف ت ا عر

 6.1متغري

ت ا عر

 7.1ت ا عا

تسابكر

 1.1مقدمة
إفاألسكاؽالماليةتمعبدك انرميمافياقتصادياتالدكؿالناميةكالمتطكرةعمىحػدسػكاء،
كػػأداةميمػػةلمسياسػػاتالماليػػةفػػياسػػتثمارالمػػدخراتالمحميػػةكجػػذباالسػػتثماراتاألجنبيػػةعػػالكة
عمىدكرىاالحيكمفيتمكيؿخططالتنميةاالقتصادية .
يعتبػػرأداءاألس ػكاؽالماليػػةمؤشػػرميػػـكضػػركرملمتعبيػػرعػػفمػػدلقػػكةككفػػاءةكاسػػتقرار
اقتصػػادالػػدكؿ،ككفق ػانلػػذلؾيقػػععمػػىعاتقيػػاميمػػةحرجػػةاالكىػػيإيصػػاؿرسػػائؿميمػػةلجميػػع
أصحابالعالقةالميتميفبأداءىذهاألسػكاؽ،فيػيالتعمػؿفػيفػراغ،كانمػاتعمػؿفػيبيئػةيتكاجػد
فيي ػػاالعدي ػػدم ػػفاألطػ ػراؼت ػػؤثرف ػػييـكتت ػػاثربي ػػـكم ػػفاىمي ػػـ:المس ػػاىمكف،المقرض ػػكف،إدارة
الشركات،الحككمة،كأخيراأصحابالمصالحكالعامميففيالشركاتكالنقاباتكالزبائفكالمػكردكف
كالدائنكفككؿمفلواتصاؿمباشربالشركاتفياألسكاؽالمالية .
إفالجػػكىرالحقيقػػيلعمميػػةاالسػػتثمارىػػكعمميػػةإدارةالمخػػاطرالمرتبطػػةبيػػذااالسػػتثمار
كليسإدارةالعكائدالناتجةعنو،كذلؾمفخالؿقياسىذهالمخاطرالختيػارافضػؿاالسػتراتيجيات
االستثماريةلمصمكدفيكجوالبيئةالديناميكيةالمحيطة .
إفاألىداؼالتييضعياالمستثمرنصػبعينيػوعػادةمػاترتكػزعمػىعنصػريفاساسػييف:
األكؿيتمثؿبمعدؿالعائدالمتكقػع،كالثػانييتمثػؿبدرجػةالمخػاطرالتػيقػديتعػرضليػا،كافىػذيف
العنصريفتربطيماعالقةطرديةأمبمعنيكممازادتدرجةالمخاطرةزاداجماليالربح،كبالتػالي
فافالحكمةاالستثماريةتقتضيالتكفيؽالخالؽبينيمااذاأنياكضمفاطارالمبادلةبػيفالمخػاطر
كالعكائديتـتحقيؽىدؼأساسيلإلدارةالماليةأالكىكزيادةالقيمػةالسػكقيةلثػركةأصػحابالشػركة
عفطريؽالعمؿعمىزيادةقيمةأسيميافيالسكؽ .
ظيرتأكاسط القرفالماضيالعديدمفالنماذجالتيتستخدـلتقييـاالستثمارفياألكراؽ
الماليةكالمخاطرالمرتبطةبيذااالستثمار،مثؿنظريةالمحفظةالمالية لالقتصادم   Harry
Markowitzفيالخمسينيات،كمفثـظيكرنمكذجالسكؽؿ  Markowitzفيالعاـ،1959
كبعدىا تكصؿالعالـ  William Sharpفيالعاـ()1964إلىاستنباطنمكذجتسعيراألصكؿ
الرأسمالية  Capital Assets Pricing Modelكالذم يشارلو اختصا انر ب) ، )CAPMككاف
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سببانفيحصكلوعمىجائزةنكبؿفياالقتصاد،كالذمأنارالطريؽلكؿمفجاءبعدهحيثيعتبر
مفاشيرالنماذجفيىذاالمجاؿفيحينو،كيعتبراألساسالغمبالنماذجالتيظيرتبعده .
فيالعاـ 1976حاكؿ  Stephen Rossطرحنظريةافضؿمفنمكذجتسعيراألصكؿ
الراسمالية ؿ  ، William Sharpاال كىي نظرية التسعير بالمراجحة Arbitrage Pricing
،Theoryحيثأفاالفتراضاألساسيلنظرية التسعيربالمراجحة ، APTأفعائدالكرقةالمالية
يتحددبعدةعكامؿأكمتغيراتاقتصادية ،كليسبمتغيركاحدكمايفترضنمكذج،CAPMكلكف
تمؾالنظريةلـتحػددمػاىػيتمػؾ العكامؿ .
قاـبعدىا الباحثاف  Fama & Frenchفيالعاـ 1992بتطكيرنمكذجتسعيراألصكؿ
الراسمالية  ،بإضافة متغيريف جديديف كىما عامؿ الحجـ ك القيمة ليذا النمكذج ،حيث انو كمف
كجيةنظرىماافالمخاطرالمنتظمةممثمةبالبيتاالتكفيكحدىالتفسيرالتبايففيعكائداألسيـ
كالسنداتكماافترضنمكذج .CAPM
فينفسالسياؽ،ككفقانلماتقدـ،فافىذهالدراسةىدفتإلػىقيػاساثػرالمخػاطرالنظاميػة
عمػىالعائػػدالحقيقػػيلمشػػركاتالمدرجػػةفػػيبكرصػةفمسػػطيف.حيػػثتعػ ّػرؼالمخػػاطرالنظاميػػةعمػػى
أنيػامجمكعػػةالمخػػاطرالتػػياليمكػػفتفادييػػاكتن كيعيػػا،كتشػػمؿالمخػػاطرالتاليػػة:أسػػعارالصػػرؼ،

التضػػخـ،اعػػادةاالسػػتثمار،أسػػعارالفائػػدةكمخػػاطرالسػػكؽكغيرىػػامػػفالمخػػاطر،يمكػػفاضػػافة
مخػػاطرأخػػرلتتضػػمفمعػػاييرلقيػػاسمخ ػاطرالسػػكؽكتشػػمؿ:معػػدؿالبطالػػةكمعػػدؿالصػػادرات
كال ػكاردات.أمػػاعائػػدالسػػيـفيػػكالعائػػدالحقيقػػيألسػػيـالشػػركاتالمدرجػػةفػػيالسػػكؽ،كذلػػؾمػػف
خ ػػالؿالبيان ػػاتالتاريخي ػػةالمت ػػكفرةلمس ػػكؽالم ػػاليالفمس ػػطينيخ ػػالؿس ػػنكاتالد ارس ػػةكالت ػػيتش ػػمؿ
السنكاتمف2005حتى .2014
أمػػاالمخػػاطرالغيػػرنظاميػػةلمشػػركاتكىػػيالمخػػاطرالمرتبطػػةبػػإدارةالشػػركاتكمصػػادر
تمكيميا 
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 2.1مشكمة الدراسة
ركػػزتاألبحػػاثكالد ارسػػاتالسػػابقةعمػػىد ارسػػةكفػػاءةبكرصػػةفمسػػطيف،كمػػاركػػزتعمػػى
قياسالمخاطرالغيرنظاميػةلمشػركاتكىػيالمخػاطرالمرتبطػةبػإدارةالشػركاتكمصػادرتمكيميػا،
كماركزتالدراساتالسابقةعمىاختبارنشاطالسكؽمفناحيػةمعػدؿدكرافالسػيـكسػيكلةالسػيـ
كتكػػاليؼالعمميػػات،إالافالد ارسػػاتالسػػابقةالمرتبطػػةببكرصػػةفمسػػطيفلػػـتتطػػرؽبالشػػكؿالكػػافي
،كالعائػػدلمسػػيـ
الػػىمعرفػػةأثػػرالمخػػاطرالنظاميػػةعمػػىعائػػداسػػيـالشػػركاتالمدرجػػةفػػيالسػػكؽ 
م ػرتبطبالمخػػاطرالنظاميػػةكالمخػػاطرغيػػرالنظاميػػةعمػػىحػػدس ػكاء،كمػػاأفالد ارسػػاتالمرتبطػػة
باالقتص ػػادالكم ػػيمث ػػؿد ارس ػػةأث ػػراس ػػعارالص ػػرؼعم ػػىمؤشػ ػراتاالقتص ػػادتجاىم ػػتدكرالس ػػكؽ
المػػاليكأحػػدمككنػػاتاالقتصػػادالكمػػي.لػػذلؾفػػإفنتػػائجاألبحػػاثالسػػابقةتحتػػاجالػػىإدراجأىميػػة
المخاطرالنظاميةكمؤشررئيسيفيعكائداالسيـكلذلؾطرحتالدراسةالسؤاؿالرئيسالتالي :


ما ىو تأثير المخاطر النظامية عمى عوائد األسيم لمشركات المدرجة في بورصة فمسطين؟

ومن ىذا السؤال الرئيس لممشكمة تتفرع االسئمة التالية:
 .1ماىكأثرمخاطرالسكؽممثمةببيتاعمىعائداالسيـالمدرجة؟
 .2مػػاىػػكأثػػرمخػػاطرتغيػػرأسػػعارالصػػرؼلعممػػةالػػدينارعمػػىالشػػيكؿمػػفجيػػةعمػػىعائػػد
االسيـالمدرجةمفجيةأخرل؟
 .3مػػاىػػكأثػػرمخػػاطرتغيػػرأسػػعارالصػػرؼلعممػػةالػػدكالرعمػػىالشػػيكؿمػػفجيػػةعمػػىعائػػد
االسيـالمدرجةمفجيةأخرل؟ 
 .4مػػاىػػكأثػػرمخػػاطرتغيػػرالنمػػكفػػينص ػيبالفػػردمػػفإجمػػاليالنػػاتجالمحمػػيعمػػىعائػػد
االسيـالمدرجة؟ 
 .5مػػاىػػكأثػػرمخػػاطرتغيػػرالنمػػكفػػينصػػيبالفػػردمػػفإجمػػاليالػػدخؿالقػػكميعمػػىعائػػد
االسيـالمدرجة؟
 .6ماىكأثرمخاطرتغيرمعدؿإجمالياالدخػارالمحمػيمػفإجمػاليالنػاتجالمحمػيعمػى
عائداالسيـالمدرجة؟ 
 .7ماىكأثرمخاطرتغيرالقكةالشرائية(التضخـ)عمىعائداالسيـالمدرجة؟ 
 .8ماىكأثرمخاطرتغيرمعدالتالفكائدعمىعائداالسيـ؟ 
 .9ماىكأثرمخاطراعادةاالستثمارعمىعائداالسيـ؟
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 3.1فرضيات الدراسة
الفرضييية الرئيسييية:التكجػػدعالقػػةعنػػدمسػػتكلداللػػةα=0.05بػػيفالمخػػاطرالنظاميػػة كمتكسػػط
العائدالسنكملمحفظةاألسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيف.
وينبثق من ىذه الفرضية الفرضيات التالية:
 .1التكجدعالقػةذاتداللػةاحصػائيةعنػدمسػتكلداللػةα=0.05بػيفمخػاطرالسػكؽمقاسػة
ببيتا كمتكسطالعائدالسنكملمحفظةاألسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيف.
التكجدعالقةذاتداللػةاحصػائيةعنػدمسػتكلداللػةα=0.05بػيفمعػدؿالصػرؼلمػدينار

.2
عمىالشيكؿكمتكسطالعائدالسنكملمحفظةاألسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيف .
 .3التكجدعالقةذاتداللػةاحصػائيةعنػدمسػتكلداللػةα=0.05بػيفمعػدؿالصػرؼلمػدكالر
عمىالشيكؿكمتكسطالعائدالسنكملمحفظةاألسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيف .
 .4التكجػػدعالقػػةذاتداللػػةاحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػةα=0.05بػػيفمخػػاطرالتغيػػرفػػي
نسػػبةالنمػػكفػػينصػػيبالفػػردمػػفإجمػػاليالنػػاتجالمحمػػيكمتكسػػطالعائػػدالسػػنكملمحفظػػة
األسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيف .
 .5التكجػػدعالقػػةذاتداللػػةاحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػةα=0.05بػػيفمخػػاطرالتغيػػرفػػي
نسػػبةالنمػػكفػػينصػػيبالفػػردمػػفإجمػػاليالػػدخؿالقػػكميكمتكسػػطالعائػػدالسػػنكملمحفظػػة
األسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيف .
 .6التكجػػدعالقػػةذاتداللػػةاحصػػائيةعنػػدمسػػتكلداللػػةα=0.05بػػيفمخػػاطرالتغيػػرفػػي
نسبةإجمالياالدخارالمحميمفإجماليالناتجالمحميكمتكسطالعائػدالسػنكملمحفظػة
األسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيف .
 .7التكجدعالقةذاتداللةاحصائيةعندمستكلداللة α=0.05بيفمخاطر التغيرفي
القكة الشرائية (التضخـ) كمتكسط العائد السنكم لمحفظة  األسيـ المدرجة في بكرصة
فمسطيف .
 .8ال تكجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة  α=0.05بيف مخاطر اعادة
االستثماركمتكسطالعائدالسنكملمحفظةاألسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيف .
 .9التكجدعالقةذاتداللةاحصائيةعندمستكلداللة α=0.05بيفمخاطر تغير أسعار
الفائدةكمتكسطالعائدالسنكملمحفظةاألسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيف .
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 4.1أىمية الدراسة
تكمف أىمية ىذه الدراسة بأنيا تأتي استكماالن لمدراسات السابقة كمساىمة في دراسة
المخاطركأثرىاعمىعكائداالسيـ.لذلؾىناؾثالثجياترئيسةتحظىباالىتماـبنتائجىذه
الدراسةكىياألكاديمييف،السكؽالماليكالمستثمريف .
أوالً :أىمية الدراسة لمباحثين واألكاديميين:
تفتحىذهالدراسةبابانجديدانلدراسةالمخاطرلمباحثيفكحيثتعتبرمفالعكامػؿالمػؤثرةفػي
تحديػػدالعائ ػػدالكمػػي.كباعتب ػػارالمخػػاطراليمك ػػفتجاكزىػػاف ػػيحػػاؿتك ػػكيفالمحػػافظاالس ػػتثمارية
كبالتالييجبدراستياحينمايتـاعتمادنماذجتقييـاالسيـمفقبؿالباحثيفكاألكاديمييف .
ثانياً :السوق المالي:
سكؼيستفيدالسكؽالماليمفنتائجىػذهالد ارسػةفػيمعرفػةدكرالمخػاطرالنظاميػةعمػى
عكائداألسيـكبالتاليكضعسياساتتتناسبمعتقميؿاثرالمخاطرعمىعكائداالسيـ .
ثالثاً :المستثمرون:
أكضحتالدراساتالسابقةأفالمستثمريفيقضكفمعظـأكقاتيـفيدراسةكتحميؿأكضاع
الشركاتالمحمية،إالانيـاليعطػكفذاتاالىتمػاـالػىالتغيػرفػياالكضػاعاالقتصػاديةالمرتبطػة
بالسكؽالماليكأثرىاعمىعكائداالسيـ.بذلؾفافنتػائجىػذهالد ارسػةسػتزيدمػفكعػيالمسػتثمريف
بالعكامؿالم ؤثرةعمىعكائدالشركات .

 5.1أىداف الدراسة

 .1التعرؼعمىالمخاطرالنظاميةكالغيرنظامية.

 .2التعرؼعمىأثرالمخاطرالنظاميةعمىعكائدالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيف.
 .3التعرؼعميالعكائدكأنكاعيا.

 .4التعرؼعمىبكرصةفمسطيفكمؤشرالقدس.

 .5تقديـالتكصياتكالمقترحاتفيضكءماتتكصؿلوالدراسةمفنتائج.
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 6.1متغيرات الدراسة

يكضحشكؿ1.1متغيراتالدراسةالمستقمةكالمتغيرالتابع 
شكم ( :)1.1يتغُراث انذراصت
المتغيرات المستقمة
مخاطر السوق (بيتا)





معدل الصرف لمدينار عمى
الشيكل
معدل الصرف لمدوالر عمى
الشيكل



نسبة النمو في نصيب الفرد
من إجمالي الناتج المحمي



نسبة النمو في نصيب الفرد










المتغير التابع

متوسط عائد
المحفظة

من إجمالي الدخل القومي

نسبة إجمالي اإلدخار المحمي
من إجمالي الناتج المحمي

مخاطر القوة الشرائية
(التضخم)

مخاطر إعادة االستثمار
(الفائدة عمى ودائع الدوالر)

مخاطر أسعار الفائدة
(الميبور)

المصدر :اعداد الباحث
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 7.1الدراسات السابقة
أوالً :الدراسات العربية:
 .1دراسة (شبير )2015،بعنوان :بناء محافظ استثمارية باستخذام نماذج تقييم أداء
األسيم -دراسية تطبيقية تحميمية مقيارنة عمى أسيم الشركات المدرجة في بورصة
فمسطين.
 الييدف:ىػدفتىػذهالد ارسػةإلػىالتعػرؼعمػىقػدرةنمػاذجتقيػيـأداءاألسػيـ،

),Sharp

 )Treynor, Jensenفػيبنػاءمحػافظاسػتثماريةباألسػيـفػيالبكرصػة ،ككػذلؾتقيػيـأداء
تم ػؾالمحػػافظمػػفحيػػثالعائػػد،كالمخػػاطرة،كالعائػػدالمعػػدؿبالمخػػاطرة كمقارنػػةأداءتم ػؾ
المحافظمعمحفظةالسكؽ.
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2014-2010( :
 المكان :بكرصةفمسطيف
ػةكى ػي
 المنيجيييية :تػػـبنػػاءالمحػػافظاالسػػتثماريةكتقييمي ػابنػػاءانعم ػىنمػػاذجالتقيػػيـالثالثػ 
ػافظكىميػػة(غيرحقيقيػػة)ألغ ػراض
) )Sharp , Treynor, Jensenكى ػيبمثابػػةمحػ 
الدراسةلمتعرؼعمىأفضؿالنماذجفيبناءالمحافظاالستثمارية
 عينة الدراسة27 :شركة
 أىم النتائج والتوصيات :تكصمتالد ارسػةإلػىنتػائجأىميػاأفالمحػافظاالسػتثماريةالمبنيػة
عمىأسػاسنمػكذجشػاربأفضػؿماليػانمػفكػؿمػفمحفظػةالسػكؽكالمحػافظالمبنيػةعمػى
أسػػاسنمػػكذجيترينػػكركجنسػػف،كذلػػؾمػػفحيػػثمتكسػػطالعائػػدالش ػيرمكمتكسػػطالعائػػد
المع ػػدؿبالمخػ ػػاطرةالمتحقق ػػاف  ،وأكصػػػتالد ارس ػػةبضػ ػػركرةقي ػػاـالجي ػ ػاتالمختص ػػةفػػػي
بكرصةفمسطيفبإعدادقاعدةبياناتتحتكمعمىعائداتاألسيـالشيريةكالنصػؼسػنكية
كالسػػنكيةالىميتيػػافػػيإعػػدادالد ارسػػاتكمسػػاعدةالمسػػتثمريفعم ػىاتخػػاذق ػراراالسػػتثمار
بشكؿرشيد،ككذلؾضػركرةتقيػيـالمسػتثمريفالسػتثماراتيـباسػتخداـالعائػدكالمخػاطرةمعػا
عندتشػكيؿمحػافظيـاالسػتثمارية،كاالعتمػادعمػىالمعمكمػاتالمحاسػبيةالفعميػةكالمتكقعػة
لماليامفأىميةكبيرةفيتفسيرالتغيراتالتيتحدثفيأسعاراألسيـ.
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 .2دراسة (النواجحة )2014 ،بعنوان :قدرة نماذج تسعير األصول الرأسمالية في تحديد
أسعار أسيم الشركات المدرجة في بورصة فمسطين  -دراسة تحميمية مقارنة.
 اليدف :ىدفتىذهالدراسةلمتعرؼعمىقدرة نماذج تسعير األصكؿ الرأسمالية CAPM
في تحديد أسعار أسيـ الشركات كالكقكؼ عمى ماىية تمؾ النماذج كدكرىا في تسعير
األصكؿ الرأسمالية كالتي تتمثؿ في نمكذج التقييـ المحاسبي ،كنمكذج خصـ التدفقات
النقدية،كنمكذجالتكزيعاتالنقدية.
 الفترة التي غطتيا الدراسة:خالؿالفترة(.)2013-2011
 المكان :بكرصة فمسطيف
 المنيجية :تػـاسػتخداـالمػنيجالكمػيالتحميمػيكاإلجػراءاتاإلحصػائيةالتاليػةلممقارنػةبػيف
النمػػاذجالمختمفػػةكقػػدرتيافػػيتحديػػدأسػػعاراألسػػيـ(تحميػػؿاالنحػػدارلغػػرضتحديػػدالقػػدرة
التفسيريةلنماذجالتسعيرالمطبقةفيالدراسة،اختبار Wilcoxonلمعيناتالمرتبطة)
 عينة الدراسة24 :شركةمدرجة
 أىم النتائج التوصيات :كخمصتالدراسةإلىأفنمكذجالتقييـالمحاسبيكافأفضؿمف
كؿ مف نمكذج  خصـ التدفقات النقدية ،كنمكذج التكزيعات النقدية مف حيث القدرة
التفسيريةلتمؾالنماذج،كمالـيتبيفكجكدفركؽذاتداللةاحصائيةبيفمتكسطأسعار
األسيـالسكقيةكأسعارىاالحقيقةلمشركاتالمدرجةفيسكؽفمسطيفكفقان لنمكذجالتقييـ
المحاسبي ،في حيف ظيرت فركؽ بيف متكسط أسعار األسيـ السكقية كأسعارىا الحقيقة
لمشركات المدرجة في س كؽ فمسطيف كفقان لنمكذجي خصـ التدفيات النقدية كخصـ
النقدية،كأكصت الدراسة بضركرة استخداـ نمكذج التقييـ المحاسبي في تقييـ

التكزيعات
باعتبارىا األكثر قدرة عمى تفسير

أسعار أسيـ الشركات المدرجة في بكرصة فمسطيف ،
الفركقات في أسعار تمؾ األسيـ ،كبالتالي مف الميـ االعتماد عمىنمكذج التقييـ المحاسبي
في بناء المحافظ االستثمارية.
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 .3دراسة (الشياب ،مشرقي  )2014،بعنوان :اختبار نموذج تسعير األصول الراسمالية في
سوق دمشق لألوراق المالية.
 اليدف :اختبرتىذهالدراسةنمكذجتسعيراألصكؿالرأسماليةCAPM
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2013-2010( :
 المكان :سكؽدمشؽلألكراؽالمالية-سكريا
اعتمػػدى ػذاالبحػػثعم ػىاألس ػمكباالختبػػارممػػفخػػالؿمعالجػػةمشػػكمةالبحػػث
 المنيجيييةَ :
كرق ػػةمالي ػػةكم ػػفث ػػـاالختب ػػاراإلحص ػػائي
كاس ػػتنتاجالمع ػػادالتالرياض ػػيةالخاص ػػةبك ػػؿ 

المباشػػرلمعادلػػةالسػػكؽككػػؿ ،حيػػثيرتك ػ ػػزنمػ ػػكذجىػػذاالبحػ ػػثعػ ػمىتحميػ ػػؿاالنح ػػػدار
الخطػػيالبسػػيطلمتغي ػراتالدراسة
 عينة الدراسة8 :شركات
 أىييم النتييائج والتوصيييات:تكصػػمتالد ارسػػةإلػػىأّنػوتكجػػدعالقػػةذاتداللػػةمػػابػػيفتقمبػػات
عائػػدالسػػكؽكبػػيفتقمبػػاتالعكائػػداإلضػػافيةألسػيـمعظػػـالشػػركاتالمدركسػػة،كلكنػولػػيس
العام ػػؿالكحي ػػدكذل ػػؾبدالل ػػةق ػػيـمعام ػػؿالتحدي ػػدالمتدني ػػة،كاس ػػتنتجتالد ارس ػػةأفنم ػػكذج
تسػػعيراألصػػكؿال أرسػػمالية CAPMغيػػرصػػالحلالسػػتخداـفػػيسػػكؽدمشػػؽلػػألكراؽ
الماليةبسببفشموفياالختبػاراإلحصػائيألفثابػتمعادلػةخػطسػكؽاألكراؽالماليػة
SMLاليسػػاكمالصػػفر،كألفميػػؿخػػطسػ كؽاألكراؽالماليػػةاليسػػاكممتكسػػطالعائػػد
،كأكصتالدراسةبإعادةىذهالدراسةعندمايصبحعددالشركاتكبيػ انر
اإلضافيلمشركات 
ممػايمكػفمػفتجنػبأثػرالمخػاطرغيػرالمنتظمػةلكػؿشػركةعمػىحػدةمػفخػالؿتكػػكيف
محافظمنكعة،باإلضافةإلىأىميةإعادةاالختبػاربعػدانتعػاشالظػركؼاالقتصػاديةلمبمػد
َّ
َّ
ػؿألفجمي ػػعمتكس ػػطاتالعكائػػدألسػ ػيـالش ػػركاتالمدركس ػػةكانػػتس ػػالبةخ ػػالؿالفتػػرة
ككػ
المد ركسة،كماأكصتباختبارنماذجأخرللتسعيراألصكؿتعتمدعكامؿمتعددةكنمكذج
التسعيربالمراجحةكنمكذجFama & Frenchلمعكامؿالثالثة.
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 .4دراسة (خضر )2012 ،بعنوان :تأثير سعر الصرف عمى المؤشرات الكمية لالقتصاد
الفمسطيني.
 الييييدف:ىػػدفتالد ارسػػةالػػىايضػػاحاصثػػاراالقتصػػاديةلتغي ػراتأسػػعارصػػرؼالعمػػالت
المتداكلػةعمػػىالمؤشػراتالكميػػةلالقتصػػادمثػؿ(اإليػراداتالعامػػةكالنفقػػاتالعامػػة،إجمػػالي
الصادراتكالكاردات،التضػخـ ،نمػكالنػاتجالمحمػياإلجمػالي)كتحديػداتجػاهتمػؾاصثػار
كطبيعةتأثيرىاعمىاالقتصاد.
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2010-1994( :
 المكان :فمسطيف
 المنيجية:قامتالدراسةباستعراضالمنيجيةكالنتائجالقياسيةالتيتـالحصكؿعمييامػف
النماذجالقياسيةالمقدرة،كذلؾباستخداـأسمكبيفلمقياسحيػثاعتمػداألسػمكباألكؿعمػى
األساليبالحديثةفيدراسةالعالقةبيفالمتغيراتاالقتصػاديةمحػؿالد ارسػةكالتعػرؼعمػى
خصائص ػػيااالحص ػػائيةم ػػفخ ػػالؿاس ػػتخداـأس ػػمكبتحمي ػػؿالسالس ػػؿالزمني ػػةكالتكام ػػؿ
المشػػترؾالنجػػؿ-جرانجػػركجكىانسػػكفكمػػفثػػـاالعتمػػادعمػػىطريقػػةالمربعػػاتالصػػغرل
المصححةكميانلتقديرالصيغةالنيائيةلمعالقةالمقدرةبػيفالمتغيػراتاالقتصػاديةباإلضػافة
ألس ػػمكبآخ ػػرتمث ػػؿف ػػيأس ػػمكباالنح ػػدارالخط ػػيالبس ػػيطكذل ػػؾباالس ػػتعانةبمع ػػامالت
االنحػػدارالػػذاتيالتػػيتكمػػفأىميػػةاسػػتخداميافػػيالػػتخمصمػػفمشػػاكؿاالنحػػدارالخطػػي
كبالتحديدمشكمةاالنحدارالذاتي.
 عينة الدراسة :تـاستخداـمعامؿالصرؼلمدكالراألمريكياالسميكالحقيقي.
 أىييم النتييائج والتوصيييات:تكصػػمتالد ارسػػةلمنتػػائجالتاليػػة:كجػػكدعالقػػةعكسػػيةبػػيفسػػعر
الصػػرؼكك ػالنمػػفالنػػاتجالمحمػػياالجمػػاليكاإلي ػراداتكالنفقػػاتالعامػػةكالتضػػخـ،ككج ػكد
عالقػةطرديػةبػيفسػعرالصػرؼكاجمػاليالصػادراتكالػكاردات،كأكصػت الد ارسػة ضػركرة
عمؿ سمطة النقد الفمسطينية عمى ترتيبات إصدار العممة الفمسطينية ،كذلؾ لتفادمخسػائر
االقتصػاد الفمسػطيني نتيجػة عػدـ إصػدار تمػؾ العممػة النػاتج عػف تقمبػات أسػعار صػرؼ
العمػالت المتداكلػة فػي منػاطؽ السػمطة الفمسػطينية،أف تتبػع نظػاـ الصػرؼ الثابػت لتمػؾ
العممة مع عممةدكلة مستقرة اقتصاديا ،كليا عالقات تجارية مع السػمطة الفمسػطينية كذلػؾ
لتفادم مشكمةالتضخـ المالي كانخفاض قيمة تمؾ العممة .
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 .5دراسة (أبو السندس والمومني )2012 ،بعنوان :أثر تذبذب أسعار صرف الدينار األردني
عمى قيم أسيم الشركات المساىمة العامة في قطاع الخدمات.
 اليييدف:تيػػدؼالد ارسػػةالػػىاختبػػارأثػػرتذبػػذبأسػػعارصػػرؼالػػديناراألردنػػيعمػػىقيمػػة
أسػػيـالشػػركاتالمس ػػاىمةالعامػػةفػػيقط ػػاعالخػػدماتالمدرجػػةف ػػيسػػكؽعمػػافل ػػألكراؽ
المالية.
 الفترة التي غطتيا الدراسة:غطتالدراسةالبياناتالشيريةلمفترةالزمنيةالممتدةمفشير
كانكفالثانيلعاـ2006كحتىشيرحزيرافلعاـ2011

 المكان :بكرصةعماف-االردف

 المنيجية :اعتمدتالدراسةمنيجاالقتصادالقياسيفيتقديرقيـمعمماتنمكذجاالنحػدار
الخطيالمتعددبطريقةالمربعاتالصغرل،كذلؾبعداجراءاالختباراتاإلحصػائيةالالزمػة
لمعمماتبيتاالمقدرة١ Beta Coefficientلمداللةعمػىاتجػاهتػأثيرالمتغيػراتالمسػقمةفػي
المتغيرالتابع،كتفسيرمدلكؿقكةالعالقاتبيفالمتغيراتالمدركسة.
 عينة الدراسة:سبعةعشرعممةرئيسية،كىىمفأكثرالعمالتالتييتعامؿمعيااألردف
 أىم النتائج والتوصيات:أظيرتنتػائجالتحميػؿبأنػويكجػدعالقػةذاتداللػةاحصػائيةبػيف
أسعارأسيـالشركاتالمساىمةفيقطػاعالخػدماتكأسػعارصػرؼالػديناراألردنػيمقابػؿ
عمػػالتالػػدكؿقيػػدالد ارسػػة،كخاصػػةعمػػالتالػػدكؿالتػػيتربطيػػاعالقػػاتتجاريػػةخدميػػة
نشطةمعاألردفمثؿدكؿمنطقػةاليػكركاألكركبػيكالصػيفكالػدنمارؾكسكيسػراكالمكسػيؾ
،كأفػػادنمػػكذجتحميػػؿاالنحػػدارالخطػػيالمتعػػددبػػأفتػػأثيرزيػػادةأسػػعارالصػػرؼالػػدينار
األردنػػيمقابػػؿاليػػكركاألكركبػػيكالكػػركفالػػدنماركيكالفرنػػؾالسكيسػػرمكػػافايجابي ػانعمػػى
أسعارأسيـشركاتالخدمات،فيماكافتأثيرزيادةأسػعارصػرؼالػديناراألردنػيمقابػؿ
اليػكافالصػػينيكالبيػػزكالمكسػػيكيسػػمبيانعمػػىأسػػعارأسػػيـشػػركاتالخػػدماتفػػياألردف،
كأكصت الدراسةضركرةالعمؿعمىزيادةإسػتقرارقيمػةالػديناراألردنػي،كدعمػوبمػايعػزز
الثقػةباالقتصػاداألردنػيبشػكؿعػاـ،تقميػؿ اعتمػاد االقتصػاد األردنػي عمػى االسػتيراد مػف
الدكؿ ،التي يؤثر ارتفاع أسعار صرؼالدينار األردني مقابؿ عممتيا سمبان عمى قيـ األسيـ
كحجـ التداكؿ في سكؽ عماف المالي.
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 .6دراسيية (الصييعيدي )2011 ،بعن يوان :العوامييل المييؤثرة عمييى معييدل عائييد السيييم السييوقي
دراسة تطبيقية عمى الشركات المدرجة في بورصة فمسطين.
 الييدف:ىػدفت ىػذه الد ارسػة إلػي التعػرؼ عمػى العكامػؿ المػؤثرة عمػى معػدؿ العائػد السػكقي
ألسيـ الشركاتبالبكرصة
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2009-2006(:
 المكان :بكرصة فمسطيف
 المنيجية :تـاستخداـالمنيجالكميالتحميميباستخداـاألساليباإلحصائيةمثؿاالرتباط
كاالنحدارباإلضافةألسػمكب بناءالمحافظاالستثماريةلتحميؿالبياناتكاختبارالفرضيات
 عينة الدراسة27 :شركة
 أىم النتائج والتوصيات:خمصتالدراسةإلىكجكد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بيف
معدؿ النجاح كمعدؿ العائدالسكقي لمسيـ،ككجكد عالقة طرديػة ذات داللػة إحصػائية بػيف
معدؿ التكزيعات /السعر في بدايةالمدة كمعدؿالعائد السكقي لمسيـ،ككجكد عالقة طردية
ذات داللػة إحصػائية بػيف جػكدة األربػاحكمعػدؿ العائػدالسػكقي لمسػيـ،كاف المحػافظ
االستثمارية المبنية عمى أساس المعدالت المرتفعػةلممتغيػرات التاليػةكػؿ عمػى حػده (معػدؿ
النجاح،التكزيعات،السعر،جكدة األرباح،القيمة الدفتريةلمسيـ) تمتمؾعائػدات أكبػر مػف
المحافظ االستثمارية المبنية عمى أساس المعدالت المنخفضة لتمؾالمتغي ارت،كأيضا تمتمؾ
عائػدات أكبػر مػف عائػد محفظػة السػكؽ (مؤشػر القػدس) ككجػكد عكامػؿعديػدةتػؤثر عمػى
معػدؿ العائػد السػكقي لمسػيـ كليسػت عامػؿ كاحػد كىػذه النتيجػة تعتبػر دليػؿ يعػارضنمػكذج
،كأكصػت الد ارسػةضػركرةقيػاـالشػركاتالتػيالتقػكـ
تسػعير األصػكؿ ال أرسػمالية CAPM
بتكزيػعاألربػاحبتبنػيسياسػةتكزيػعاألربػاحكالعمػؿعمػىزيػادةنسػبةالتكزيع،كمػا تكصػي
الد ارسػةالمسػتثمريف فػي البكرصػة الفمسػطينية ببنػاء محػافظيـ االسػتثمارية كفقػا لنمػكذج
الدراسةلمتقييـالمحاسبي.
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 .7دراسة (المصري )2011،بعنوان :تحميل سموك أسعار األسيم واثره عمى كفاءة بورصة
فمسطين لألوراق المالية.
 اليييدف :ىػػدفتالد ارسػػةإلػػىتحميػػؿسػػمكؾأسػػعاراألسػػيـلمشػػركاتالمدرجػػةفػػيالبكرصػػة
كبالتاليالحكـعمىكفاءةالبكرصة
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2009-2006( :
 المكان:بكرصةفمسطيف
 المنيجية :تـاستخداـالمنيجالكصفيالتحميميفيالد ارسػةكتػـعمػؿتحميػؿمػاليلبيانػات
أسػػعاراألسػػيـلمشػػركاتالمدرجػػةفػػيبكرصػػةفمسػػطيفلػػألكراؽالماليػػة،كمػػاتػػـاسػػتخداـ
اختباراألحداثالمتشػابيةلفحػصدرجػةاالسػتقالليةكاختبػارالتكزيػعالطبيعػيلمحكػـعمػى
كفػػاءةالبكرصػػة،كاسػػتخدـاختبػػاربيرسػػكفلمعرفػػةارتبػػاطالقطاعػػاتالخمػػسمػػعبعضػػيا
ال ػػبعض،كاسػ ػػتخدـاختبػ ػػارأريمػ ػػالمعرفػ ػػةاتج ػػاهكحركػ ػػةأسػ ػػعاراإلغػ ػػالؽكامكانيػ ػػةالتنبػ ػػؤ
الن.
باألسعارمستقب 
 عينة الدراسة37 :شركةتمثؿكؿالشركاتالمدرجةبالبكرصة
 أىم النتائج والتوصيات :خمصتالدراسةإلىأفبكرصةفمسطيفلألكراؽالماليةغيػركفػؤة
كافأسػػعارإغػػالؽاألسػػيـغيػػرمسػػتقمةكالتتصػػؼبػػالتكزيعالطبيعػػيكيمكػػفلممسػػتثمرأف
،كأكصتالدراسةبضركرةنشر
يتنبأباألسعارالمستقبميةكبالتاليتحقيؽأرباحغيرعادية 
المعمكمػ ػ ػػاتكالبيانػ ػ ػػاتكالتقػ ػ ػػاريرالماليػ ػ ػػةكغيػ ػ ػػرالماليػ ػ ػػةبشػ ػ ػػكؿدائػ ػ ػػـلتحقيػ ػ ػػؽالشػ ػ ػػفافية
كالمكضكعية،كايجادشركاتتحميؿمالي،كتكسيعقاعدةالمساىميف.
 .8دراسة (درويش )2011،بعنوان :اختبار كفاءة بورصة فمسطين عمى المستوى الضعيف.
 اليدف:تيدؼىذهالد ارسةاإلىاختباركفاءةالبكرصةعمىالمستكلالضعيؼ
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2008-1997( :
 المكان :بكرصةفمسطيف
 المنيجييييييييييييية :تػػ ػ ػ ػ ػػـتطبي ػ ػ ػ ػ ػػؽأربع ػ ػ ػ ػ ػػةاسػػ ػ ػ ػ ػػاليبإحص ػ ػ ػ ػ ػػائيةمختمف ػ ػ ػ ػ ػػةى ػ ػ ػ ػ ػػي:االرتبػػ ػ ػ ػ ػػاط
المتسمسؿ،كالتك اررات،كجذرالكحدة،كنسبةالتبايف
 عينيييية الدراسيييية:ت ػػـاس ػػتخداـأس ػػعاراإلغ ػػالؽاليكمي ػػةلمؤش ػػربكرص ػػةفمس ػػطيف(مؤش ػػر
القدس).
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 أىم النتائج والتوصيات:تكصمتالدراسةإلىأفبكرصةفمسطيفغيػركفػؤعمػىالمسػتكل
الضػػعيؼنتيجػػةالخصػػائصالمتعمقػػةبػػوكضػػعؼالسػػيكلةكالتػػداكؿ  ،كأكصػػت

الد ارسػػة

بتعمي ػػؽال ػػكعياالس ػػتثمارمبمختم ػػؼكس ػػائؿالتكعي ػػةكاالتص ػػاؿ،كالتركي ػػزعم ػػىالعكام ػػؿ
المساعدةفيتنشيطالسكؽكاالفصاحالكامؿعفالمعمكماتكتكفيرىابعدالة.
 .9دراسيية (العويسييي )2010 ،بعن يوان :تحميييل االتجاىييات لممسييتثمرين األف يراد فييي بورصيية
فمسطين.
 اليدف:تيدؼالدراسةإلػىالتعػرؼعمػىاتجاىػاتالمسػتثمريفاألفػرادفػيالبكرصػة،كذلػؾ
مفخالؿدراسةالعكامؿالمؤثرةفيسمككياتكتكجياتالمستثمريفاألفراد،ككافمفتمؾ
العكامػ ػػؿالتػ ػػيتناكلتيػ ػػاالد ارسػ ػػة،التكعيػ ػػةاالسػ ػػتثمارية،اسػ ػػتقرارالبيئػ ػػةاالسػ ػػتثماريةكأداء
الشركاتالمدرجةفيالبكرصةاضافةإلىمستكلأداءالبكرصة.
 المكان :فمسطيف(قطاعغزة)
الدراسةالمنيجالكصفيالتحميميالذميعتمدعمىجمعالبيانػاتالظػاىرة
 المنيجية:اعتمد 
كتفسيرىا.تػـاسػتخداـاالسػتبانةكػأداةالسػتطالععينػةالد ارسػةالمقتصػرةعمػىالمسػتثمريف
األفػ ػرادالمحمي ػػيفف ػػيقط ػػاعغػ ػزة،حي ػػثت ػػـاس ػػتثناءالمس ػػتثمريفاألجان ػػبنظػ ػ انرلص ػػعكبة
الكصكؿالييـكاستخدمتالدراسةبرنامج  SPSSاالحصائيبغرضتحميؿالنتائج.
 عينة الدراسة305 :شخص
 أىييم النتييائج والتوصيييات:أظيػػرتالد ارسػػةأفكػكادرشػػركاتالكسػػاطةالعاممػػةفػػيبكرصػػة
فمسطيففيفمسطيفغيرمؤىميفبالقػدرالمطمػكبلمسػاعدةالمسػتثمريففػياتخػاذقػ ارراتيـ
االسػػتثماريةكبينػػتالد ارسػػةأفامكانيػػةاالسػػتثمارباألس ػكاؽالماليػػةاالسػػتثماريةتػػؤثرسػػمبان
،كأكصػػت الد ارسػػةبتػػكفيرب ػرامجتدريبيػػة
عمػػىالق ػ ارراتاالسػػتثماريةفػػيبكرصػػةفمسػػطيف 
مناسػػبةلتأىيػػؿالعػػامميففػػيشػػركاتالكسػػاطةعمػػىكيفيػػةتػػكفيركايصػػاؿالمعمكمػػاتالتػػي
يحتاجيػاالمسػتثمر ،كايضػانعمػىشػركاتالكسػاطةفػتحفػركعليػافػيكافػةالمحافظػاتممػػا
يساىـفيزيادةعددالمستثمريف.
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دراسة (درويش )2009 ،بعنوان :اختبار العالقة بين العائد والمخاطرة في

.10

بورصة فمسطين.
 اليدف :ىدفتىذهالد ارسةإلىاختبارالعالقةبيفالعائدكالمخاطرةفيالبكرصة،كتحديػد
ػاطرةخالؿفترةاالزمةالماليةالعالمية.
قدرةالسكؽعمىتعكيضالمستثمريفبعالكةمخ 
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2009/8/16-2000/10/17(:
 المكان :بكرصةفمسطيف
 المنيجية :لتحديد العالقة بيف العائد كالمخاطر في بكرصة فمسطيف ،قامػت ىػذه الدراسة
عمىافتراضايجابيةالعالقةبيفالعكائدكالمخاطرفيظؿاألزمةالماليػةالعالميػة ،حيث
تـ قياس العالقة التي يمكف ك صفيا مف خالؿ نمكذج عػدـ تبػايف التبػايف المػشركط
باالرتباط

المتسمسؿ



Conditional

Autoregressive

Generalized

 Heteroscedasticityأكمايعرؼبنمكذج GARCHبدالنمفاستخداـنمكذج
 CAPMالتقميدم.ك اعتمدت ىذه الدراسة عمى أساليب إحصائية قياسية  ،حيث تـ
اختبار التكزيع الطبيعي بمكجب اختبار )  Jarque – Bera (JBكاالرتباط الذاتي
المتسمسؿفيالعكائػدبمكجػباختبػار  ، Ljung – Boxكاختبارديكيفمرالمعػدؿ
) ،Augmented Dickey – Fuller (ADFالختبارجذرالكحدة،كماتـاختبارحالة
عدـ ثبات التبايف  heteroscedasticityباسػتخداـ) ، ARCH-LM (6كاحصائية
مضاعؼ الجرانج ) Lagrange Multiplier (LMتـ تقسيـ فترة الد ارسة إلى فترتيف
جزئيتيفالفترةاألكلػىمػف 2000/10/17كحتػى 2007/8/15كسميتبالفترةماقبؿبدء
األزمة الماليػة العالميػة ،كالفتػرة الثانيػة  2007/8/16كحتػى

كىي الفترة مابعد االزمة

المالية.
 عينة الدراسة :تـاستخداـأسعاراإلغالؽاليكميةلمؤشربكرصةفمسطيف(مؤشرالقدس)
 أىم النتائج والتوصيات :بينتالنتائجإفىناؾ عالقػةايجابيػةبػيفالعائػد كالمخاطرةفي
بكرصةفمسطيف،إالأنيالـتكفذاتداللةإحػصائية،ممػا يشير إلىضعؼالعالقةبيف
العائدكالمخاطركبالتاليعدـتأثيراألزمةالماليةالعالميػة ،بشكؿمباشر،عمىالسكؽمف
خالؿ تعكيض المستثمريف بعالكة عائد ،كاستنادان الى عدـ تأثر بكرصة فمسطيف بشكؿ
مباشر باألزمة العالمية أكصت الدراسةعدـالربط بيف ما يحدث في السكؽ المالي كبيف
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كاقع القطاعات االقتصادية كاإلنتاجية كالخدمية،إبداء المزيد مف الشفافية في المعمكمات
كالتقارير المالية التي تصدرىا الشركاتالعاممة في بكرصةفمسطيف كالتي تفيد األطراؼ
المختمفة في السكؽ فيتحديد مستكل المخاطر  .
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دراسة (يوسف )2008 ،بعنيوان :تحدييد العواميل الميؤثرة عميى عائيد األسييم فيي

سوق عمان المالي
 اليييدف:ىػػدفتالد ارسػػةالحاليػػةإلػػىالتعػػرؼعمػػىأىػػـالعكامػػؿالمػػؤثرةعمػػىعائػػداألسػػيـ
كالمسببةليذاالتذبػذبالحػاد،كبيػافأمالعكامػؿأكثػرتػأثيرمػفغيرىػاعمػىعكائػداألسػػيـ
العكامػؿالداخميػةأـالخارجية
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2006-2000(:
 المكان :بكرصةعماف-االردف
 المنيجية :تـاتباعالمنيجالكصفيلكصػؼمتغيػراتالد ارسػةمػفحيػثاالكسػاطالحسػابية
كاإلنحرافاتالمعيارية،باإلضػافةإلػىإسػتخداـالمػنيجالتحميمػيإلختبػارفرضػياتالد ارسػة،
كذلؾبإستخداـالرزمةاإلحصائيةلمعمكـاإلجتماعيةSPSS


عينة الدراسة60 :شركةتمثؿ%30مفالشركاتالمدرجة

 أىييم النتييائج والتوصيييات:تكصػػمتالد ارسػػةإلػػىمجمكعػػةمػػفاإلسػػتنتاجاتأبرزىػػا:كجػػكد
عالقةدالةاحصائيابيف(التضخـ،أسعارالفائدة،عددالعامميففيالشػركة،حجػـ ارسػماؿ
الشركة)مفجيػةمػععكائػداألسػيـ.كمػاأظيػرتعػدـكجػكدعالقػةبػيف(عجػزاكفػائض
ميزافالمدفكعات،عجزالمكازةالعامةلمدكلة،عجزالناتجالمحمياإلجمالي)مػفجيػةمػع
عكائداألسيـ،كأكصت الدراسةبانوعمىالشركاتالمدرجةفيسكؽعمافالمالياظيار
بياناتيػػاالداخميػػةلممسػػتثمريفلمػػاليػػامػػفاثػػرعمػػىعكائػػداالسػػيـ،كاالخػػذبعػػيفاالعتبػػار
عػػامميالتضػػخـكمعػػدؿسػػعرالفائػػدةلمػػاليمػػامػػفتػػأثيرعمػػىعكائػػداالسػػيـ،كالعمػػؿعمػػى
زيادةراسمالياكعددالعامميفلمالومفاثرعمىعكائداالسيـ.
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دراسيية (المطيييف )2006 ،بعنيوان :العوامييل المفسيرة لعوائييد األسيييم المدرجيية فييي

سوق فمسطين لألسواق المالية.
 الييييدف:ى ػػدفتى ػػذهالد ارس ػػةإل ػػىبح ػػثم ػػدلكف ػػاءةنم ػػكذجتس ػػعيراألص ػػكؿال أرسػ ػمالية
()CAPMفيتفسيرمعدؿالعائدعمىاألسيـالمدرجةفػيالبكرصػة،مػفخػالؿبحػثأثػر
بيتػػاكمقيػػاسلممخػػاطرالنظاميػػةعمػػىمعػػدؿالعائػػدالشػػيرملألسػػيـ.باإلضػػافةالػػىقيػػاس
العالق ػػةب ػػيفمتغيػ ػرات(المخ ػػاطرالنظامي ػػة،نس ػػبة"Ratio

،"P/Eحج ػػـالش ػػركة،الرف ػػع

المالي،كنسبةالقيمةالدفتريةلمقيمةالسكقية)كؿعمىحدهكمجتمعو.
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2003-2001( :
 المكان :بكرصةفمسطيف
 المنيجية :اعتمدت الدراسة عمى المنيج القياسي عف طريؽ تحميؿ االنحدار األفقي
( )Cross-Sectionمف خالؿ استخداـ منيجية ()Fama and French, 1992
المتضمنةاجراءمعادالتانحداربشكؿشيرم()Month by Month Regression
 عينة الدراسة19 :شركةمدرجةبالبكرصة
 أىم النتائج والتوصييات:تكصػمتالد ارسػةبعػدتحميػؿالنتػائجالػىأفنمػكذج()CAPMال
يعمؿبشكؿجيدفػيبكرصػةفمسػطيف،كمػاأفحجػـالشػركةكنسػبة"،"P/E Ratioممكػف
أفتسػػتخدـكمقيػػاسبػػديؿلممخػػاطرالنظاميػػةفػػيتفسػػيرمعػػدؿالعائػػدعمػػىاألسػػيـ.حيػػث
أشارتالنتائجإلىكجكدعالقةمكجبػةميمػةاحصػائيةبػيفكػؿمػفحجػـالشػركاتكنسػبة
"،"P/E Ratioكبػػيفمعػػدؿالعائػػدعمػػىاألسػػيـكقػػدكجػػدتعالقػػةمكجبػػةذاتأىميػػة
احصػػائيةضػػعيفةبػػيفالمخػػاطرالنظاميػػةكبػػيفمعػػدؿالعائػػدعمػػىاألسػػيـ،كقػػدكجػػدت
عالقةغيرميمةاحصائيانمابيفعكامؿالرفعالماليكنسبةالقيمةالدفتريةلمقيمةالسػكقية
كبػػيفمعػػدؿالعائػػدعمػػىاألسػػيـ،كقػػدتبػػيفأيضػانأفحجػػـالشػػركةىػػكأفضػػؿالعكامػػؿفػػي
،كأكصت الدراسةبضركرةاعتمادالمستثمريففػيبكرصػة
تفسيرمعدؿالعائدعمىاألسيـ 
فمس ػػطيفعم ػػىع ػػامميالحج ػػـ،E/P،عن ػػداتخ ػػاذقػ ػ ارراتيـاالس ػػتثماريةم ػػعاالخ ػػذبع ػػيف
االعتبارالعكامؿاالخرل.
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ثانياً :الدراسات األجنبية :
 .1دراسة ( )Saftawi,2016بعنوان:
An Investigation into the Role of Conventional and Liquidity
Augmented Fama and French Three Factor Models in Palestine
Exchange.
اختبار دور ًَىرج فايا وفرَش انتقهُذٌ و انًعذل نهعىايم انثالثت فٍ بىرصت فهضطٍُ
 اليدف :ىدفتالدراسةإلىاختباردكرالسيكلةفينماذجتسعيراألصكؿكعامؿمخاطرة،
كذلػػؾعمػػىغ ػرارعػػالكةالحجػػـ،عػػالكةالقيمػػةفػػينمػػكذجفامػػاكف ػرنشالتقميػػدم،تفسػػير
التبايففيعكائداألسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيفخالؿالفترةمػابػيفشػيرإبريػؿلعػاـ
2007لغايةشيرمارسمفالعاـ.2015
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2015-2007( :
 المكان :بكرصةفمسطيف
 المنيجيييية :ت ػػـاس ػػتخداـتحمي ػػؿاالنح ػػدارالخط ػػيمتع ػػددالمتغيػ ػرات

multivariate

 regressionالختبػػارثمػػاففرضػػياتفػػيثالثػػةنمػػاذج،حيػػثكانػػتالمتغيػراتالمسػػتقمة
لمنمػػاذجالتػػيتػػـاختبارىػػاكالتػػاليأكال:عػػالكةالمخػػاطرةالمرتبطػػةبالسػػكؽ،ثانيػػا:عػػالكة
المخاطرةالمرتبطةبحجـالشركة،ثالثا:عػالكةالمخػاطرةالمرتبطػةبقيمػةالشػركة،رابعػا:
عالكةالمخاطرةالمرتبطةبضعؼسيكلةالسيـ.
 عينة الدراسة39 :شركة
 أىم النتائج والتوصيات :أظيرتالنتائجأفالنمػاذجالثالثػةمقب كلػةمػعافضػميةنمػكذجفامػا
كفرنشالتقميػدم،الػذميأخػذبعػيفاالعتبػارعػالكةمخػاطرةالسػكؽ،عػالكةالحجػـكعػالكة
القيمػػة،حيػػثأظيػػرتالنتػػائجانػػويفسػػر86%مػػفالتبػػايففػػيعكائػػداألسػػيـعمػػىحسػػاب
النمػكذجيفاصخػريف.كمػاأظيػػرتالنتػائجكجػػكدعالقػػةقكيػةكدالػػةاحصػائيابػػيفالمتغيػرات
المسػػتقمةكالتابعػػةفػػيالنمػػاذجالثالثػػةقيػػداالختبار،كلػػذلؾاكصػػتالد ارسػػةباسػػتخداـنمػػكذج
فامػػاكفػرنشالتقميػػدممػػعاالخػػذبعػػيفاالعتبػػارالعائػػدالخػػاليمػػفالمخػػاطركالػػذماقترحتػػو
الدراسة.
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 .2دراسة ( )Ahmadi, & Emamgholi, 2014بعنوان:
Investigation of Relationship between Stock Prices، Interest Rate and
Exchange Rate Fluctuations.
اختبار انعالقت بٍُ أصعار األصهى و صعر انفائذة وتقهباث أصعار انصرف
 اليدف :ىدفتالد ارسػةالختبػارالعالقػةبػيفسػعرالسػيـ كسػعرالفائػدةالمصػرفية،ككػذلؾ
تقمباتمعدالتصرؼالعممة
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2012-2006( :
 المكان :بكرصةطيراف-ايراف
 المنيجية :تـاستخداـاالختباراتالتاليةلمكصكؿلنتائجالدراسة
Autoregression model, Johansen test, Augmented Dickey-Fuller test,
forecasting error analysis of variance، effect statistic tests, and
maximum likelihood estimation
 عينة ال50 :شركة
 أىييم النتييائج والتوصيييات :خمصػػتالد ارسػػةلكجػػكدعالقػػةارتباطيػػةايجابيػػةذاتداللػػةبػػيف
سعرالفائدةالبنكيػةاالسػميكسػعرالسػيـ،ايضػانكجػكدعالقػةارتباطيػةعكسػيةذاتداللػة
بػػيفسػػعرالفائػػدةالبنكيػػةالحقيقػػي،معػػدؿصػػرؼالعممػػةمػػفجيػػة،كسػػعرالسػػيـمػػفجيػػة
اخرل  ،كأكصػت الد ارسػةبضػركرةاالخػذبمتغيػراتالد ارسػةعنػداتخػاذالقػ ارراتاالسػتثمارية
لماليامفاثرعمىاسعاراالسيـالمدرجةكبالتاليعمىعكائدتمؾاالسيـ.
.3

دراسة ( )Hadi, Hamad, Yahya & Iqbal, 2013بعنوان:

Examining Relationship between Palestine Stock Exchange and
Amman Stock Exchange- Co integration Approach
اختبار انعالقت بٍُ بىرصت فهضطٍُ و بىرصت عًاٌ فٍ االردٌ – يُهدُت انتكايم انًشترك
اسةالتكازفكتحميؿالعالقةالديناميكيةبيفبكرصةفمسػطيفكبكرصػة

 اليدف:تيدؼإلىدر
نظرياتالتجارةالدكلية
عماففياألردففيإطار 
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2011-1997( :
 المكان :بكرصةفمسطيف،بكرصةاالردف
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 المنيجيييية:كظف ػػتى ػػذهالد ارس ػػةمنيجي ػػة انج ػػؿجرانج ػػرف ػػيالتكام ػػؿالمش ػػترؾ()1987
كنمكذجتقديرم
 عينة الدراسة :عكائدمؤشرالقدس،عكائدمؤشربكرصةعماف
أىم النتائج والتوصييات:النتػائجالتجريبيػةأظيػرتكجػكدعالقػةتكازنيػةكبيػرةبػيفبكرصػةفمسػطيف
كبكرصػػةاألردف،كلكني ػػافش ػػمتفػػياثب ػػاتكج ػػكدالعالق ػػاتالديناميكيػػةب ػػيفالبكرص ػػتيفباس ػػتخداـ
اختبػػارجرانجػػرلمسػػببيةtest

causality

.The Grangerمػػعذلػػؾ،تػػـتحميػػؿالتفػػاعالت

الديناميكيةخالؿفترةمابعدعينةعفطريؽتقديركظائؼاالستجابةكتحميؿالتبايفكالتيأشارت
إلػػىأفالتغيػراتفػػيمؤشػػربكرصػػةعمػػافتػػؤثرعمػػىأداءبكرصػػةفمسػػطيف.العالقػػاتالديناميكيػػة
تعنػيانػواليكجػػدعالقػةسػػببيةبػيفالمتغيػراتالمسػتقمةكالمتغيػػرالتػابععنػػدمسػتكلمعنكيػػة،%5
كيعن ػػيذل ػػؾحس ػػباختب ػػارجرانج ػػرافالنم ػػكذجالمس ػػتخدـاليتنب ػػأبمتغيػ ػراتبكرص ػػةفمس ػػطيف،
كاكصتالدراسةعمىضركرةاجراءالدراسةعمىدكؿالجكاراالخرلكمصركغيرىاكاعػادةالنظػر
فيالسياساتالخارجيةكتعزيزالتعاكفالتجارممعدكؿالجكار.
 .4دراسة ( )Darwish, 2012بعنوان:
Testing the Contemporaneous and Causal Relationship between
Trading Volume and Return in the Palestine Exchange.
اختبار انعالقت انضببُت انتىافقُت بٍُ زدى انتذاول وانعائذ فٍ بىرصت فهضطٍُ
 اليدف:ىػدفتىػذهالد ارسػةالختبػارالعالقػةالسػببيةبػيفالعائػدكحجػـالتػداكؿفػيبكرصػة
فمسطيف
 الفترة التي غطتيا الدراسة:مفأكتكبر2000إلىأغسطس2010
 المكان :بكرصةفمسطيف
 المنيجييية:اسػػتخدمتالد ارسػػة نمػػكذج  GARCHالختبػػاركجػػكدالعالقػػةااليجابيػػة
المصاحبةلحجـالتداكؿكالعكائد.
 عينة الدراسة :عكائدمؤشرالقدس
ػىأفيؤخػػذاخػػتالؼ
 أىييم النتييائج والتوصيييات :كتكصػػمتالد ارسػػةإلػػىأفالعالقػػةتُحفػػظإلػ
ُ
التبػايفبعػػيفاالعتبػار.عػػالكةعمػىذلػػؾ،نتػائجاختبػػارالسػببيةلجرانجػػرأظيػرتأفىنػػاؾ

عالقػػةثنائيػػةاالتجػػاهبػػيفالعكائػػدكحجػػـالتػػداكؿبغػػضالنظػػرعػػفمقػػاييسحجػػـالتػػداكؿ
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،كاكصػػتالد ارسػػةبضػػركرةد ارسػػةالبيانػػاتالتاريخيػػةلحجػػـالت ػداكؿلمشػػركات
المسػػتخدمة 
المدرجةكدراسةسمككولمػالػومػفاثػرعمػىعكائػداالسػيـكضػركرةاجػراءاختبػاراتاخػرل
لتعميـالنتائجالتيتكصمتاليياالدراسة.
 .5دراسة ( )Quadir ,2012بعنوان:
The effect of macroeconomic variables on stock returns on Dhaka
Stock Exchange.
تأثُر يتغُراث االقتصاد انكهٍ عهٍ عىائذ األصهى فٍ بىرصت دكا  -بُغالدَش
 اليييدف:ىػػدفتالد ارسػػةالختبػػاراثػػربعػػضالمتغيػراتاالقتصػػاديةمثػػؿمعػػدؿالفائػػدةعمػػى
اذكناتالخزينة،مؤشراإلنتاجالصناعيكذلؾعمىعكائدالمؤشرالعاـلكؿالشػركاتفػي
البكرصة.
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2007-2000( :
 المكان :بكرصةدكا-بنغالديش
 المنيجية :تـاسػتخداـنمػكذجاريمػالالنحػدارالػذاتي باسػتخداـالمتكسػطاتالمتحركػةعمػى
3فترات(شير3،اشير6،اشير)
Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model
 عينة الدراسة :عكائدالمؤشرالعاـلكؿشركاتالبكرصة
 أىم النتائج والتوصيات:أظيرتالنتػائجعػدـكجػكدعالقػةذاتداللػةبػيفمتغيػراتالد ارسػة
كعكائػداألسػيـفػػيالبكرصػة  ،كأكصػػت الد ارسػةبضػركرةاجػراءد ارسػاتاخػػرلتاخػذبعػػيف
االعتب ػػارمتغيػ ػراتالد ارس ػػةف ػػيدكؿكاسػ ػكاؽاخ ػػرل،ض ػػركرةاجػ ػراءد ارس ػػاتتاخ ػػذبع ػػيف
اتاقتصاديةاخرللـيتـاختبارىافيالدراسة.

االعتبارمتغير
 .6دراسة ) )Özlen, & Ergun, 2012بعنوان:
Macroeconomic factors and stock returns
عُاصر االقتصاد انكهٍ وعىائذ االصهى
 اليدف :ىػدفتىػذهالد ارسػةلمتعػرؼعمػىاثػرالمتغيػراتاالقتصػاديةعمػىعكائػداألسػيـ،
ممثمػ ػػةفػ ػػيالمتغي ػ ػراتالتاليػ ػػة:معػ ػػدؿالتضػ ػػخـ،معػ ػػدؿالصػ ػػرؼ،معػ ػػدؿالفائػ ػػدة،العجػ ػػز
التجارم،معدؿالبطالة.
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2012-2005( :
 المكان :بكرصةإسطنبكؿ-تركيا
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 المنيجييية :اسػػتخدـنمػػكذجاالنحػػدارالػػذاتي

Autoregressive distributed lag

method ARDL
 عينة الدراسة45 :شركةرائدةفي11قطاع
 أىييم النتييائج والتوصيييات :أظيػػرتالد ارسػػةافمعػػدؿالصػػرؼ،معػػدؿالفائػػدةليػػاتػػاثيرذك
داللةعمىالتغيرفيأسعاراألسيـممايدؿعمىافالتغيرفيىذيفالمتغيريفيػؤثرعمػى
االقتصػػادكمػػوبغػػضالنظػػرعػػفطبيعػػةالقطػػاع،كافالمسػػتثمريفيسػػتطيعكفتحقيػػؽعكائػػد
ات،كاكصتالدراسةالقائميفعمىالسكؽكمفيقكمكف

بتتبعالسمكؾالتاريخيليذهالمتغير
عمىصياغةالسياساتاالقتصػادية باالىتمػاـبمعػدالتالفائػدةكمعػدالتالصػرؼلمػاليمػا
مػػفاثػػرعمػػىانعػػاشاكركػػكداالقتصػػادكبالتػػاليالتػػاثيرعمػػىحركػػةاسػػعاراالسػػيـفػػي
السكؽ.
 .7دراسة ( )Abushammala ،2011بعنوان:
Testing the Weak Form Efficiency of Palestine Exchange
اختبار كفاءة انًضتىٌ انضعُف نبىرصت فهضطٍُ
 الييدف:ىػدفتالد ارسػةالختبػػارمػدلكفػاءة البكرصػة كالتأكػدمػفأفجميػعالمسػػتثمريف
لػػدييـنف ػػسالف ػػرصف ػػيجن ػػياألرب ػػاح،كالبح ػػثف ػػيالس ػػمكؾالثاب ػػتكالعشػ ػكائيلمؤشػػرات
البكرصة.
 الفترة التي غطتيا الدراسة2010/12/31-2007/1/1 :
 المكان :بكرصةفمسطيف
 المنيجية :استخدمتالدراسةالنماذجالتاليةالختباركفاءةبكرصةفمسطيف
Agument Dickey fuller (ADF), the Phillips Perron (PP), and the
)Kwiatkoowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS
كذلؾباستخداـبرنامجي SPSSو  Eviews
 عينة الدراسة45 :شركة
 أىيييم النتيييائج والتوصييييات:أظي ػػرتالنت ػػائجافس ػػكؽفمس ػػطيفغي ػػركف ػػؤعم ػػىالمس ػػتكل
الض ػػعيؼمم ػػايتيحالفرص ػػةلممس ػػتثمريفلالس ػػتفادةم ػػفتحمي ػػؿالس ػػمكؾالت ػػاريخيلالس ػػيـ
ػاح،كأكصػػتالد ارسػػةبضػػركرةقيػػاـالجي ػاتالمختصػػةفػػيبكرص ػةفمسػػطيف

كتحقيػػؽأربػ
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بزيػػادةالػػدكرالرقػػابيلحمايػػةصػػغارالمسػػتثمريف،كضػػركرةعقػػدكرشعمػػؿلمكقػػكؼعمػػى
ماىيػػةالتحميػػؿالفنػػيكاالساسػػيكتشػػجيعشػػركاتالكسػػاطةعمػػىاسػػتقطابمحممػػيفمػػالييف
مختصيففيالتحميؿالفنيكاالساسي.
 .8دراسة ( ) Abu-Libdeh,Harasheh, 2011بعنوان:
Testing for correlation and causality relationships between stock prices
and macroeconomic variables, the case of Palestine Securities
Exchange.
اختبار االرتباط و العالقات انضببُت وانعالقاث بٍُ أصعار األصهى ويتغُراث االقتصاد انكهٍ -
بىرصت فهضطٍُ
 اليدف :ىدفتالدراسةالختبارالعالقةالسببيةبيفبعػضالمتغيػراتاالقتصػادية(اجمػالي
الناتجالمحمي،التضػخـ،معػدؿالصػرؼ،معػدؿالعمالػة،الميػزافالتجػارم)كأسػعاراألسػيـ
فيالبكرصة
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2010-2000( :
 المكان :بكرصةفمسطيف
 المنيجيييية :تػػـاسػػتخداـمنيج ػػيففػػيالد ارسػػةاألكؿ(تحمي ػػؿاالنحػػدارلعشػػرس ػػنكات)(،
اختبارجذرالكحدة،اختبارجرانجر)
 عينة الدراسة :تـاستخداـعكائدمؤشرالقدسكالمككفمف12شركةفيحينو
 أىييم النتييائج والتوصيييات :اثبتػػتالد ارسػػةالػػىافجميػػعالمتغيػراتقيػػدالد ارسػػةعمػػىعالقػػة
ذاتداللػػةبأسػػعاراألسػػيـفػػيالبكرصػػةحيػػثكانػػتكالتػػالي(:طرديػػةمػػعاجمػػاليالنػػاتج
المحمػػي)(،عكسػػيةمػػعمعػػدؿالتضػػخـ)(،أحياناطرديػػةكاحيانػػاأخػػرلعكسػػيةفػػيبعػػض
الفتراتمعمعدؿالصرؼ)(،عكسيةمػعالميػزافالتجارم)(،عكسػيةمػعمعػدالتالفائػدة)،
كأكصت الدراسةبضركرةنشرالكعيبيفالمستثمريفالىميةالعكامؿاالقتصػاديةكعالقتيػا
بعكائداالسيـكضركرةحرصكادراؾالجياتالحككميةكفيمياالثرالمتغيراتاالقتصػادية
عمىاسعاراالسيـعندسفالقكانيفكالتشريعاتالمتعمقةبيا.
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 .9دراسة ) )Barbic,& Condic-Jurkic, 2011بعنوان:
Relationship between macroeconomic fundamentals and stock market
indices in selected CEE countries
انعالقت بٍُ أصاصُاث االقتصاد انكهٍ ويؤشراث أصىاق األصهى فٍ دول وصظ وشرق أوروبا
اليدف :ىدفتالدراسةالختبارالعالقةبيفعكائداألسيـكالمتغيراتاالقنصادية مثؿالتضخـ،
المعركضالنقدم،معدؿالفائدةفيالسكؽ،احتياطيالعممةاألجنبية)
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2010-1998( :
 المكان :دكؿكسطكشرؽأكركبا(التشيؾ،كركاتيا،المجر،بكلندا،سمكفينيا)
 المنيجية :تـاستخداـنمكذججكىانسكفلمتكامػؿ المشػترؾ Johansen cointegration
 ، methodاختبارجرانجر  Granger causality testالختبارالعالقةالسببية
 عينة الدراسة :فيكركاتيا،التشيؾ،المجر،بكلنداكسمكفينياتـاخػذالمؤشػراتالتاليػةعمػى
التكاليحسبالترتيب"." SVSM، WIG، BUX,، PX، CROBEX
 أىييييم النتييييائج والتوصيييييات :اظي ػػرالنت ػػائجع ػػدـكج ػػكدعالق ػػةس ػػببيةب ػػيفعكائ ػػداألس ػػيـ
كالمتغيػراتاالقتصػػاديةقيػػدالد ارسػػةفػػيكركاتيػػا،المجػػركبكلنػػدا.كمػػاافالمعػػركضالنقػػدم
كاحتيػػاطيالنقػػداألجنبػػييػػؤثرافعمػػىعكائػػداألسػػيـفػػيالتشػػيؾ،امػػافػػيسػػمكفينيافكػػاف
معدؿالتضخـ،معدؿالفائدةبالسكؽمفلوالتاثيرعمىعكائداالسيـ .فيالمقابؿعكائد
األس ػػيـك ػػافلي ػػات ػػاثيرعم ػػىالفائ ػػدةالس ػػكقيةف ػػيالمج ػػركالتش ػػيؾ،كعم ػػىاحتي ػػاطيالنق ػػد
ػدا،كأكصػت الد ارسػةبضػركرة

األجنبػيفػيفػيسػمكفينيا،كعمػىالمعػركضالنقػدمفػيبكلن
االخذبنتائجالدراسةمفقبؿالمستثمريففياسكاؽىذهالدكؿلتحقيؽعكائدمفاالستثمار
فياالسيـ.
.10

دراسة ) )Singh, Mehta, & Varsha, 2011بعنوان :

Macroeconomic factors and stock returns: Evidence from Taiwan.
عىايم االقتصاد انكهٍ وعىائذ األصهى :أدنت يٍ تاَىاٌ.
 اليدف :ىدفتالدراسةالختبارالعالقةالسببيةبيفعػدةمتغيػراتاقتصػاديةكعكائػداالسػيـ
بالبكرصػة،ككانػتىػذهالمتغيػراتكمػايمي:معػدؿالبطالػة،معػدؿالصػرؼ،اجمػاليالنػػاتج
المحمي،التضخـ،مستكلالنقدالمعركض.
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2008-2003( :
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 المكان :بكرصةتايكاف
 المنيجية :اعتمدالتحميؿعمىنماذجاالنحداربناءالمحفظةبدالمفاختبارعكائداألسيـ
منفردةبناءاعمىأربعةمعاييركىي:
Market capitalization, price/earnings ratio (P/E ratio), PBR and yield
عينة الدراسة50 :شركةتمثؿكؿالشركاتالمدرجة
 أىم النتائج والتوصيات:كشفتالنتػائجافمعػدؿالصػرؼ،اجمػاليالنػاتجالمحمػييػؤثراف
عمىالعكائدفيكؿالمحافظ،كأيضاكجكدعالقةعكسػيةبػيف(معػدؿالصػرؼ،التضػخـ،
ػـ،كأكصػت الد ارسػة
المعػركضالنقػدم)مػععكائػدمحػافظالشػركاتكبيػرةكمتكسػطةالحج 
بضػػركرةاخػػذالمسػػتثمريفبعػػيفاالعتبػػارمتغي ػراتالد ارسػػةحيػػثانػػوتكجػػدفرصػػةلتطػػكير
استراتيجياتمربحةبناءانعمىتقمباتالمتغيراتاالقتصاديةذاتالعالقة.
 .11دراسة ) )Verma, & Saleh, A,2011بعنوان
Saving and investment in Saudi Arabia: an empirical analysis
االدخار و االصتثًار فٍ انًًهكت انعربُت انضعىدَت – تسهُالث تطبُقُت
 اليييدف:ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةالختبػػارالعالقػػةبػػيفاالدخػػاركمعػػدؿاالسػػتثمارعمػػىالمػػدل
الطكيؿ،كمعيارلتقييـحركةرؤكساألمكاؿدكليا.
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2007-1963(:
 المكان :المممكةالعربيةالسعكدية
 المنيجية:تـاستخداـمنيجيةاختبارجريجكرمكىانسفلمتكامؿالمشترؾالختبارالعالقة
بيفاالدخاركمعدؿاالستثمارعمىالمدلالطكيؿ ،كاختبارجذرالكحدة.
 أىم النتائج والتوصيات:خمصتالدراسةالىانوالتكجدعالقةبيفاالدخاركحركةرؤكس
األم ػكاؿخػػارجالمممكػػةالعربيػػةالسػػعكديةممػػايػػدؿعمػػىانيػػاتتحػػرؾداخػػؿالمممكػػة،كىػػذه
النتيجةمعقكلةنظرياحيثانياتتماشػىمػعاإلصػالحاتاالقتصػاديةالماليػةالتػيحصػمت
فػػيالعقػػكداألخي ػرةفػػيالمممكػػةممػػازادمػػفتػػدفؽرؤكساألم ػكاؿداخػػؿالمممكػػة ،كاكصػػت
الدراسةبزيادةالتكعيةاالدخاريةلماليامفاثرفيالتنميةاالقتصادية.
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 .12دراسة ) )Mahmood,& Dinniah, 2007بعنوان:
Stock returns and macroeconomic influences: Evidence from the six
Asian-Pacific countries.
عىائذ األصهى وتأثُراث االقتصاد انكهٍ :أدنت يٍ صتت دول آصُىَت وانًسُظ انهادئ .
 الييييييدف :ىػ ػػدفتالد ارس ػ ػػةالختبػ ػػارالعالق ػ ػػةالديناميكيػ ػػةبػ ػػيفأس ػ ػػعاراألسػ ػػيـكالمتغيػػ ػرات
االقتصػػاديةكذلػػؾلممتغي ػراتالتاليػػة:معػػدؿالتضػػخـ،مؤشػػراإلنتػػاجالصػػناعي،معػػدالت
الصرؼكعالقتيـبأسعاراألسيـ
 الفترة التي غطتيا الدراسة)2002-1993( :
 المكيييان:فػػيبكرصػػاتسػػتةدكؿمػػفاسػػياكىػػي:ماليزيػػا،ككريػػا،تايمنػػد،ىػػكنجكػػكنج،
الياباف،استراليا.
 المنيجية :تـ استخداـ تحميؿ االنحدار متعدد المتغيرات عمى المدل القصير

short

 ،run multivariate causalityكاختبار التكازف بيف متغيرات الد ارسة عمى

المدل الطكيؿ  ،long run equilibriumك اختبار التكامؿ المشترؾ 
.cointegration tests

 عينة الدراسة120 :شركةفيكػؿمػفماليزيػا،اليابػاف،ككريػا،تايمنػد،امػابالنسػبةليػكنج
ككنجكأستراليافكانت40شركة.
 أىييم النتييائج والتوصيييات:اشػػارتالنتػػائجلكجػػكدت ػكازفبػػيفمتغي ػراتالد ارسػػةعمػػىالمػػدل
الطكيؿفيأربعةدكؿكىيككريا،ىكنجككنج،الياباف،استراليا.امابالنسبةلمعالقةعمى
المػػدلالقصػػيرأظيػػرتانػػوىنػػاؾعالقػػةتفاعميػػةبػػيفمتغيػراتالد ارسػػةفػػيكػػؿالػػدكؿعػػدا
ػرؼكأس ػػعار
ى ػػكنجك ػػكنجكتايمن ػػد.أظي ػػرتالد ارس ػػةان ػػوىن ػػاؾعالق ػػةب ػػيفمع ػػدالتالص ػ 
األسػػيـفػػيىػػكنجكػػكنجبينمػػافػػيتايمنػػدكانػػتىنػػاؾعالقػػةتفاعميػػةم ػعمؤشػػراإلنتػػاج
ػناعي،كأكصػػت الد ارسػػةبضػػركرةاالخػػذبنتػػائجالد ارسػػةكفيػػـالعالقػػةبػػيفالمتغيػرات

الصػ
االقتصاديةكاسػعاراالسػيـلتحقيػؽاالربػاحلممسػتثمريفمػفجيػة،كمسػاعدةالقػائميفعمػى
ىذهاالسكاؽفيجمباالستثماراتالخارجية.

 7.122التعميق عمى الدراسات السابقة

يتضحمفالدراساتالسابقةأفمكضكعالمخاطرالنظاميةكأثرىاعمىعكائداألسيـقد

بدأاالىتماـبومنذخمسينياتالقرفالماضيفيالدراساتاالجنبيةكحديثان فيالدراساتالعربية،
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كيتضحأيضان تنكعكاختالؼالنتائجالتيتكصمتإليياالدراساتالسابقةفيمايخصالعالقةبيف

المتغي ارت التيلياصمةبمكضكعالدراسةكذلؾنظ انرالختالؼالظركؼاالقتصاديةالمحيطةبكؿ
دراسة كالعكامؿ المؤثرة بيا ،كتبيف ايضان شح الدراسات الفمسطينية التي تناكلت مكضكع أثر

المخاطرالنظاميةعمىعكائداالسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيف .

 7.122.1أوجو اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة
 .1اتفقت الدراسة الحالية مف حيث االىداؼ مع بعض الدراسات السابقة كمنيا كدراسة
(الشياب،مشرقي )2014،كالتيىدفتالىاختبارنمكذج  CAPMكالذميختبردكر
مخاطر السكؽ بيتا كاثرىا عمى عكائد االسيـ  ،كدراسة (أبك السندس كالمكمني)2012 ،

كالتي ىدفت الى اختبار أثر تذبذب أسعار صرؼ الدينار األردني عمى قيمة أسيـ
الشركاتالمساىمةالعامةفيقطاعالخدماتالمدرجةفيسكؽعمافلألكراؽالمالية،

دراسة(الصعيدم )2011،كالتيىدفتلمتعرؼعمىالعكامؿالمؤثرةفيالعكائدالسكقية

لالسيـالمدرجةفيبكرصةفسطيف، ،كدراسة(يكسؼ)2008،كالتيىدفتالختباراثر

كغير النظامية عمى عكائد االسيـ ،كدراسة (الطيؼ )2006 ،كالتي
المخاطر النظامية 

ىدفت لمتعرؼ عمى العكامؿ المفسرة لعكائد االسيـ في بكرصة فمسطيف ،كدراسة

()Ahmadi, & Emamgholi, 2014كالتيىدفتالختبارالعالقةبيفسعرالسيـمف

جية كمعدالت صرؼ العممة كاسعار الفائدة مف جية اخرل ،كدراسة

( ) Harasheh,Abu-Libdeh, 2011كالتي ىدفت الختبار العالقة السببية بيف
المتغيراتاالقتصاديةكعكائداالسيـفيبكرصةفمسطيف،،دراسة & (Singh, Mehta,

،)Varsha, 2011كدراسة(،)Quadir ,2012كدراسة)،)Özlen, & Ergun, 2012
كدراسة  ) ، )Barbić, & Čondić-Jurkić, 2011ودراسة

& (Mahmood,

 )Dinniah, 2007كالتي ىدفت جميعيا لمتعرؼ عمى العالقة السببية بيف بعض

المتغيراتاالقتصاديةكاسعاراالسيـفيسكؽاالكراؽالمالية.

 7.122.2أوجو اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة
تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة كخصكصان المحمية منيا ككنيا تتناكؿ أثر

المخاطرالنظامية عمىعكائدالشركاتالمدرجةببكرصةفمسطيف ،كذلؾباختبار تسعمتغيرات
تشمؿثمانيمتغيراتاقتصاديةباالضافةلمخاطرالسكؽبيتا،ايضاخالؿالفترةمابيف-2005

2014كىكمالـتتعرضلوالدراساتالمحميةالسابقةعمىحدعمـالباحث .
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الفصل الجانٌ
اإلطار الهظرٍ للدراشُ

العائد والمخاطرة
 2.1مقدمة:
كالعكائد ىي في صميـ ممارسة  نظريات التمكيؿ ،كقد أشار
العالقة بيف المخاطر 
)Womack and Zhang (2003الىأفمعظـالمستثمريفيشعركفباالرتياحلفكرةأفمكاجية
مستكياتأعمىمفالمخاطرمفالضركرمأفتككفمنسجمةمعالحصكؿعمىعكائدأعمى.كمما

زادتدرجةعدـاليقيفتكجبعمىالعائدأفيككفمنسجمانمعالمخاطركمبر انرليا،مماينتجعنو

انخفاضالسعرالذمينكمالمستثمريفدفعولالستثمارفيىذااالصؿ،كذلؾ بسببارتفاعمعدؿ

الخصـ المطمكب اك معدؿ العائد المطمكب ليذا االستثمار .عالكة عمى ذلؾ فاف المستثمريف

بطبيعتيـ يتجنبكف المخاطر كذلؾ يعني انيـ عمى استعداد لمتضحية ببعض العكائد في مقابؿ

تخفيض مستكل المخاطر ،كبناءان عميو ،فاف المستثمريف سيطالبكف بعكائد اعمى مقابؿ االحتفاظ
باصكؿاكثرمخاطرة .

 2.1.1العائد والمخاطرة وبناء المحفظة االستثمارية:
العائػػدكالمخػػاطرةكجيػػافلعممػػةكاحػػدة،إفالعالقػػةبػػيفالعائػػدكالمخػػاطرةتعبػػرعػػف
جػػكىرنظريػػاتاالسػػتثمارفػػياألس ػكاؽالماليػػة،مػػفحيػػثالمكازنػػةبينيمػػافيمػػايتعمػػؽ
بحجػػـالتػػدفقاتالنقديػػةالمتكقعػػةلتمػػؾاالسػػتثماراتكتكقيػػتتمػػؾالتػػدفقات،كمايصػػاحبيا
مفمخاطر .
 2.1.2مفيوم كفاءة السوق:
تعد كفاءة االسكاؽ المالية مف المكضكعات التي أثارت -كما زالت تثير -جدال كاسعان
بيف الميتميف ،فقد دخمت فرضية كفاءة االسكاؽ المالية بقكة اإلى األدب المالي خالؿ العقكد
القميمة الماضية بسببأىميتياالتطبيقية،كقدعرؼ)1970( Famaالسكؽالكفؤ ،بانوالسكؽ
الذميعكسبشكؿكامؿجميعالمعمكماتالمتاحة،سكاءتمثمتتمؾالمعمكمات فيالقكائـالمالية،
أكفيالمعمكماتالتيتبثياكسائؿاالعالـ،أكفيالسجؿالتاريخي السعاراالسيـفيالفترات
الماضية،أكغيرذلؾمفالمعمكماتالتيتؤثرعمىالقيمة السكقيةلالسيـنتيجةلق ارراتبعض
المستثمريف ،كلذلؾ قاـ  )1970( Famaبتصنيؼ فرضية كفاءة السكؽ المالي الى ثالثة
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مستكيات ،اعتمادان عمى مدل تكافر المعمكمات في السكؽ ،المستكل الضعيؼ ،كالمستكل شبو
القكم،المستكلالقكم .
تعددت التعريفات التي كضعيا الباحثكف عف سكؽ األكراؽ المالية الكفؤ إال أنيا تحمؿ
جميعياتقريباننفسالمعنى،فقدعرؼديمككمالسكؽذاتالكفاءةبأنياالسكؽالتيتككففيحالة
تكازف مستمر ،بحيث تككف أسعار األكراؽ المالية فييا مساكية تمامان لقيمتيا الحقيقية ،كتتحرؾ
بطريقةمستقمةدكفإمكانيةالسيطرةعمييا(المصرم .)2011،

 2.1.2.1أنواع كفاءة السوق:
أشار)1970(Famaأفىناؾثالثةاشكاؿلكفاءةالسكؽكمايمي :
.1

الصيغة الضعيفة.

كىكالمستكلاالدنىلمكفاءة،حيثيعرؼالسكؽعمىأنوكفؤإذاكانتاألسعارالحالية

لمسيـ تعكس بالكامؿ جميع المعمكمات التي تحتكييا االسعار الماضية (التاريخية) ،كبالتالي ال
يمكفاستخدامياكأداةلمتنبؤبحركةاالسعارالمستقبميةلالسيـ،كلذلؾليسمف الممكفلممتعامميف

فيالسكؽأفيحققكاعكائدغيرعاديةباستخداـ االسعارالتاريخيةلالسيـ .
.2

الصيغة شبو القوية.

كيتضمف ىذا المستكل مف الكفاءة أف االسعار السكقية لالسيـ تعكس جميع المعمكمات
المنشكرةكالمتاحةمفالتقاريرالسنكية،أكالمعمكماتالمنشكرةاالخرلكتمؾالمعمكمات الخاصة
باالرباح السنكية كتكزيعاتيا ،كمعدالت الفكائد ،كأسعار الصرؼ...الخ .كىذا يعني بانو مف غير

الممكفالممفالمتعامميفمفتحقيؽعكائدغيرعاديةتفكؽ االخريف،نتيجةتحميمولممعمكمات
المكجكدةفيالتقاريرالمنشكرة،ذلؾالفاالسعارفي السكؽسكؼتعدؿفك انرمعأمأخبارجيدة

اكسيئةتتضمنياالتقاريرعندماتنشر .
.3

الصيغة القوية.

كفقا ليذا المستكل مف الكفاءة فاف اسعار االسيـ في السكؽ تعكس جميع المعمكمات

المتعمقةبمافيياالمعمكماتالعامةكالخاصة،حيثيفترض المستكلالقكملمكفاءةأف المعمكمات
الخاصة (الداخمية) يصعب استخداميا لتحقيؽ عكائد غير عادية ،ذلؾ الف المعمكمات تنعكس

بصكرةمستمرةمفقبؿالسكؽعمىسعرالسيـ .
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شكم ( :)1.2يضتىَاث انكفاءة فٍ انضىق

انًصذر  :اعذاد انبازث

 2.1.3مفيوم العائد:
ىك عبارة عف مجمكعة مف المكاسب أك الخسائر الناجمة عف االستثمار خػالؿ فتػرةزمنيػة
محددة ،كىذا يعني أفالعائد ىك مقدار األمكاؿ المضػافة إلػى رأس المػاؿ األصػمي الػذم يػؤدم إلػى
تعظيـ الثركة(آؿشبيب .)61:2010،
كيعتبػر العائػد اليػدؼ الرئيسػي مػف االسػتثمار حيػث إف االحتفػاظ بػاألمكاؿ دكف اسػتثمارىا
يتضمفتكمفة الفرصة البديمة كالتي تتمثؿ في العائد الذم يمكف تحقيقو عمى ىذه األمكاؿ ،كبالتالي
الن تعظيـ ثركتو بقػدر مػا يسػتطيع
فإفالعائد يعتبر ىك الغاية التي يسعى المستثمر إلى تحقيقيا محاك
كالتخفيؼ مف حدة المخاطر المصاحبة لمعائد قدر اإلمكاف.
كىنػاؾ نكعػاف مػف العكائػد التػي يمكػف أف تتحقػؽ مػف االسػتثمار فػي األسػيـ العاديػة ،كىمػا
العائػدالجػارم المتمثػؿ فػي مقػدار التكزيعػات السػنكية أك الدكريػة مػف األربػاح عمػى حممػة األسػيـ،
كىنػاؾبعػضالشػركات ال تػكزع أرباحػان لممسػاىميف خاصػة شػركات النمػك التػي تخػص األربػاح
كتحتجزىالتحقيؽالنمك كتطكير الشركة فيككف العائد ىنا ارتفاع سعر السيـ كتحقيؽ ربػح أرسػمالي
الشرء ،كىػذا
أك عائدأرسمالي كىكعبارة عف الربح المتحقؽ مف الفرؽ بيف سعر بيع السيـ كسعر ا
العائػد اليػرتبط بفتػرة زمنيػةمحػددة كانمػا بطبيعػة السػيـ كحركػة األسػعار فػي السػكؽ المػالي(أبػك
عمرك .)44:2014،
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كبالتالي فإف العائد السكقي السنكم عمػى السػيـيتمثػؿ فػي العائػدالمتحقػؽ(الفرؽفػيالسػعر
كتكزيعػاتاالربػاح) مػف اقتنػاء السػيـ ،كيحسػب بقسػمة التغيػر فػي سػعر السػيـ أثنػاء الفتػرة الماليػة
باإلضػافة إلػىالتكزيعػات النقديػة عمػى القيمػة السػكقية لمسػيـ فػي بدايػة الفتػرة الماليػة ،كيعبػر عنػو
بمكجب المعادلة التالية(العامرم :)28:2007،



حيث إن:
 :Ritالعائد السكقي عمى السيـ  iبالفترة .t
 :P1سعر السيـ  iفينيايةالفترة.
 :P0سعر السيـ  iفيبدايةالفترة.
 :Ditالتكزيعاتالنقدية عمى السيـ  iبالفترة .t

 2.1.4أنواع العوائد:
 .1العائد الفعمي (المتحقق):
الن نتيجػة المتالكػو أك بيعػو ألداة مػف أدكات االسػتثمار،
ىك العائػد الػذم يحققػو المسػتثمر فعػ 
كيتكػكفمعػدؿ العائػد الفعمػي مػف العكائػد اإليراديػة(الجاريػة) أك العكائػد ال أرسػمالية أك يكػكف مزيجػان
الرسػمالية اىتمػاـ المسػتثمريف ألنيػا تػكفر ليػـ مصػادر دخػؿ بخػالؼ الػدخؿ
منيمػا،كتمقػى العكائػد أ
ػرئب إال فػي حالػة تحققيػا عنػد بيعيػا،
الجارمالناتجمف ىذه االستثماارت ،كما أنيا ال تخضع لمضا
ػرئب عػف االسػتثمار الػذم ارتفعػت قيمتػو السػكقية إال فػي حالػة البيػع،
حيػث اليػدفعالمسػتثمر الضا
كمػف أنػكاعىػذهالعكائػد (عكائػد أذكنػات الخزينػة ،عكائػد السػندات ،عكائػد األسػيـ العاديػة((عمػكاف،
 .)48:2009
 .2العائد المتوقع:
كىك العائد الػذم يتكقػع المسػتثمر الحصػكؿ عميػو مسػتقبالن عنػد اسػتثمار أمكالػو فػي مشػركع
معيفكلذلؾ يسمى بالعائد المتكقع ،كيتـ قياس العكائد المتكقعة عف طريػؽ ضػرب كػؿ عائػد محتمػؿ
لممشػركعفػي احتمػاؿ حدكثػو ،ثػـ جمػع النتػائج كتكػكف النتيجػة ىػي العائػد المتكقػع(حنفػي:2007،
 .)73
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 .3العائد المطموب:
كىك العائد الذم يرغب المستثمر في الحصكؿ عميو كبما يتالءـ مع مسػتكل المخػاطر التػي
يتعػرضليػا األصػؿ أك أداة االسػتثمار ،فيػك يمثػؿ أدنػى عائػد يعػكض المسػتثمر عػف عمميػة تأجيػؿ
االستيالؾكدرجة المخاطر المصػاحبة لالسػتثمار ،كيقصػد بالمخػاطر ىنػا المخػاطر النظاميػة التػي
تػزدادبزيػادةمعػدؿ العائػد عمػى األمػكاؿ المسػتثمرة ،كبطبيعػة الحػاؿ يقبػؿ المسػتثمر بنػكع مػف أنػكاع
االسػتثمارالمقترحػة أمامػو إذا كػاف معػدؿ العائػد المتكقػع أعمػى مػف العائػد المطمػكب ،أمػا إذا كػاف
معػدؿ العائػدالمتكقػع أقػؿ مػف أك يسػاكم معػدؿ العائػد المطمػكب مػف األصػؿ فإنػو يػرفض االسػتثمار
(عمكاف .)48:2009،

 2.1.5العائد الجاري والعائد الرأسمالي:
يمكػػفتعريػػؼالعائػػدالجػػارمعمػػىأنػػوعبػػارةعػػفالتػػدفقاتالنقديػػةالمسػػتممةإمػػاعمػػىشػػكؿ
فكائدأكأرباحمكزعة،كيمكفحسابةكاصتي(النكاجحة .)23:2014،
العائد الجاري=قيمةالتكزيعات/سعرالسيـفيبدايةالمدة 


أمػػاالعائػػدال أرسػػماليفيػػكعبػػارةعػػفالتغيػػرفػػيسػػعراألصػػؿمكضػػعاالسػػتثماركيمكػػف
حسابوكاصتي :
(سعرالسيـفينيايةالفترة–سعرالسيـفيبدايةالفترة)/سعرالسيـفيبدايةالفترة 

 2.1.6معدل العائد المتوقع وغير المتوقع:
يمكػػفتعريػػؼالعائػػدالمتكقػػعبأنػػوالعائػػدعمػػىاالسػػتثمارالػػذميتكقػػعالمسػػتثمرالحصػػكؿ
عميو،كيمكفحسابومفخػالؿعػدةطػرؽأبسػطياحسػابمتكسػطالعائػداتالتاريخيػةلمسػيـخػالؿ
فترةما(الحسينيكالدكرم .)178:2000،
أمػػاالعائػػدغيػػرالمتكقػػعفيػػكعبػػارةعػػفالفػػرؽبػػيفالعائػػدالفعمػػيكالعائػػدالمتكقػػع(األشػػقر،
 .)5:2010

34

 2.1.7معدل العائد العادي وغير العادي:
يعػػرؼالعائػػدالعػػادمبأنػػونػػاتجضػػربالقيمػػةالدفتريػػةلمسػػيـفػػيمعػػدؿالعائػػدالخػػاليمػػف
الخطػ ػ ػػرأمػ ػ ػػاالعائػ ػ ػػداتغيػ ػ ػػرالعاديػ ػ ػػةفيػ ػ ػػيالفػ ػ ػػرؽبػ ػ ػػيفاألربػ ػ ػػاحالمحاسػ ػ ػػبيةكاألربػ ػ ػػاحالعاديػ ػ ػػة
( .)Ota, 2002: 159

 2.1.8مفيوم المخاطرة:
ىػي حالػة عػدـ التأكػد مػف حتميػة الحصػكؿ عمػى العائػد أك مػف حجمػو أك مػف زمنػو أك مػف
انتظامو أكمفجميع ىذه األمكر مجتمعة ،كتنشأ في االسػتثمار ألف احتمػاؿ تحقيػؽ العائػد مرىػكف
بعكامؿ خارجسيطرة المستثمر(طنيب .)122:2009،
كىيحالةعدـالتأكدمفالتدفقاتالنقديةالمستقبميةالمتأتيػةمػفاالسػتثمار،أكأنيػاعبػارة
عفدرجةالتذبذبفيالعائدالمتكقعأكدرجةاختالؼالعائدالفعميقياسانبالعائدالمتكقػع(حطػاب،
 .)17:2007

 2.1.8.1المخاطرة وعدم التأكد:
المخييياطرة:ىػػيمقيػػاسنسػػبيلمػػدلتقمػػبالعائػػدأكالتػػدفقاتالنقديػػةالتػػيسػػيتـالحصػػكؿعمييػػا
مستقبال(ىندم .)222:2008،
كماكتعرؼالمخاطرةبأنيا":الحالةالتػييمكػفمعيػاكضػعتكزيػعاحتمػاليبشػأفالتػدفقات
النقديةالمستقبمية،كىنايجبأفتتكافرمعمكماتتاريخيةكافيةتساعدفيكضػعىػذهاالحتمػاالت،
كىذهتسمىباالحتماالتالمكضكعية".
فتذبػػذبىػػذهالعكائػػدف ػيقيمتيػػاأكفػػينسػػبتياإلػػىرأسالمػػاؿالمسػػتثمرىػػكالػػذميشػػكؿ
عنصرالمخاطرة،كترجععمميةعدـانتظاـالعكائػدأساسػاإلػىحالػةعػدـاليقػيفالمتعمقػةبػالتنبؤات
المستقبمية،كماأفلكؿاستثماردرجةمعينةمفالمخاطر،كأفمايسعىإليوالمستثمرالعادمىك
تحقيؽأعمىعائدممكفعندمستكلمقبكؿلديومفالمخاطريتحددكفؽطبيعةالمستثمر .
كيعرؼالخطػرلمشػركعمػا:بدرجػةاالختالفػاتفػيتدفقػوالنقػدمعػفتػدفؽنقػدممقػدرأك
ُ

متكقع،ككممازادمدلىذهاالختالفاتكافذلؾمعناهزيادةالخطػر،كالخطػرمػرتبطبتمػؾالمكاقػؼ
التييمكففيياالقياـبتقديرالتكزيعاالحتماليلمشركعمعيف(الحناكم .)223:2000،


35

عدم التأكد:
يعبػػرعػػفمكقػػؼالتت ػكافرفيػػولمتخػػذالق ػرارمعمكمػػاتتاريخيػػةلالعتمػػادعمييػػافػػيكضػػع
تكزيػعاحتمػػاليلمتػدفقاتالنقديػػةالمسػػتقبمية،كمػفثػػـفعميػوأفيضػػعتخمينػػاتمعقكلػةلمصػػكرةالتػػي
يمكفأفيككفعمييا.كلماكانتتقديراتالتكزيعاالحتماليقائمػةعمػىتخمينػاتمتخػذالقػرارفإنػو
يطمؽعمييابالتكزيعاالحتماليالتقديرم(.)Subjective Probability Distributionفإذاكاف
القػراراالسػػتثمارمجديػػدمػػفنكعػػو،أكأفالمنشػػتتالمنافسػػةت ػرفضتزكيػػدمتخػػذالق ػراربمعمكمػػات
تاريخيػػةمفيػدة،فػػالسػػبيؿلكضػػعتكزيػػعاحتمػػاليلمتػػدفؽالنقػػدمإالبالبحػػثكاالستشػػارةمػػعمػػفليػػـ
درايةبيذاالنشاط،كذلؾمفأجؿكضعتصكرليذاالتكزيع(ىندم .)223:2008،
كفينفسالسياؽىيالحالةالتػييتعػذرمعيػاكضػعأمتكزيػعاحتمػاليمكضػكعيلعػدـتػكافرأم
بياناتكيعتمدفيذلؾعمىالخبراتالشخصيةكلذلؾيطمؽعميوبالتكزيعاالحتماليالشخصي .
كيرتبطبتمؾالمكاقػؼالتػياليتػكفرفييػاالمعمكمػاتالكافيػةكبالتػالياليمكػفتقػديرتكزيػع
االحتماالت(الحناكم .)230:2000،
مفخالؿماسبؽإفالفرؽالجكىرمبيفالمخاطرةكعدـالتأكديكمففيالطريقةالتييتـ
بمقتضاىا تقدير التكزيع االحتمالي لمتدفقات النقدية .فإما عمى أساس بيانات تاريخية كاما عمى
أساسالحكـالشخصيلمتخذالقرار .

 2.1.9مقاييس المخاطرة:
 .1االنحراف المعياري:
ىك أحد مقػاييس التشػتت كىػك الجػذر التربيعػي لمتبػايفأك ىػك مجمػكع مربػع انح ارفػات القػيـ
عفكسطيا الحسابي،كاالنحراؼ المعيارم يقيس المخاطر الكمية التي تتككف مف المخاطر النظامية
كالمخاطر غيرالنظامية(آؿشيب .)71:2010،
 .2معامل االختالف:
يعػػرؼمعامػػؿاالخػػتالؼبأنػػومقيػػاسنسػػبيلمتشػػتتكيحسػػبمػػفخػػالؿقسػػمةاالنح ػراؼ
المعيػػارمعمػػىالعائػػدالمتكقػػع،كيسػػتخدـفػػيحالػػةالبػػدائؿالتػػيتختمػػؼمػػفحيػػثالعائػػدكالخطػػر
(النكاجحة .)40:2014،
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 .3معامل بيتا:
ىػك مقيػاس إحصػائي لممخػاطر النظاميػة كيقػيس حساسػية عائػد الكرقػة الماليػة اتجػاه عائػد
محفظةالسكؽ حيث يمثؿ مقدار التغير النسبي المتكقع حدكثو في عائد الكرقة المالية مقارنة بمعدؿ
عائدالسكؽالمتمثؿ في مؤشر السكؽ(طنيب ..)125:2009،

 2.1.10أنواع المخاطر:
تصػنؼ المخػاطر مػف كجيػات نظػر عديػدة كحسػب عػدة معػايير ،سػيتـ تصػنيفيا حسػب
مصادرىاكما يمي:
أوالً :المخاطر النظامية:
تعكد المخاطرة النظامية لذلؾ الجزء مف المخاطر الػذم يحدث بسبب عكامؿ تؤثر عمى
أسعارجميعاألكراؽالماليةبكجوعاـ،كاليقتصرتأثيرىػاعمػى شركةمعينةأكقطاعمعيف،كتؤثر
عمى السكؽ ككؿ كبذلؾ تسمى أحيانا بمخاطر السكؽ ،كتعتبر التغيرات االقتصادية كالسياسية
كاالجتماعيػة مسػبباتليػذه المخاطر ،كيككف دكر ىذه التغيرات بإحداث تحرؾ في أسعارمعظـ
األك ارؽ المالية في البكرصػة حسب طبيعة نشاط الشركة كمدل تػأثر مبيعاتيػا كأرباحيػا كبالتالي
أسعارأسيميابالتغيراتفيالسكؽ  ،سكاءأكانتاقتصاديةأـاجتماعيةأـسياسية ،كال يمكف
التقميؿ ك التخمص منيا مف خالؿ التنكيع ،كىيكمايمي :
 .1مخاطر سعر الفائدة ()interest rate risk
ن ػ ػ ػػكعم ػ ػ ػػفالمخ ػ ػ ػػاطرالت ػ ػ ػػيتكاجيي ػ ػ ػػاالمؤسس ػ ػ ػػاتالمالي ػ ػ ػػةعن ػ ػ ػػدمايكج ػ ػ ػػدع ػ ػ ػػدـالتكاف ػ ػ ػػؽ
()mismatchingفػيتػكاريخاالسػػتحقاؽبػػيفاألصػػكؿكالخصػكـ،كعنػػدمايحػػدثتقمػػبفػػيمعػػدؿ
الفائدة .
 أثر ارتفاع معدل الفائدة عمى أرباح المؤسسة المالية عندما يتجياوز تياريا اسيتحقاق األصيوللتاريا استحقاق الخصوم:
عمػػىفػػرضكجػػكدمؤسسػػةماليػػةأصػػدرتخصػػكـ(مػػثالنبيػػعسػػندات)بقيمػػة100مميػػكف
دكالرتسػػتحؽبعػػدسػػنةكذلػػؾلتمكيػػؿشػراءأصػػكؿ(مػػثالنشػراءسػػنداتمػػفمؤسسػػةماليػػةمػػا،مػػنح
ق ػػركض)تبم ػػهقيمتي ػػا100ممي ػػكفدكالرتس ػػتحؽبع ػػدس ػػنتيف،م ػػعالعم ػػـأفكمف ػػةالخص ػػكـعم ػػى
المؤسسةالمالية،%9كالفائدةعمىاألصكؿتبمه .%10
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فينيايةالسنةاألكلىتبمهأرباحالمؤسسةالمالية%1بقيمةمميكفدكالر،أماأرباحيافي
السنةالثانيةفييغيرمحددةفإذابقػيمعػدؿالفائػدةعمػىمػاىػكعميػوفإنيػاتسػتطيعإعػادةتمكيػؿ
أصػكلياعنػػدمعػدؿ%9كمػػفثػػـفػينيايػػةالعػاـتحقػػؽأربػػاحبمعػدؿ.%1كفػػيحػاؿتغيػػرمعػػدؿ
الفائػػدةكعمػػىفػػرضأنػػوقػػدازدادفػػإفكمفػػةخصػػكـالمؤسسػػةالماليػػةقػػدتصػػؿفرض ػانإلػػى%11
كبالتاليفينيايةالعاـتحقؽالمؤسسةالماليةخسائربمعدؿ .%1
كاذامػػاارتفػػعمعػػدؿالفائػػدةبػػأكثرمػػف%1فػػيالعػػاـالثػػانيفػػإفخسػػائرالم ؤسسػػةالماليػػة
سكؼتزدادبمعدؿأكبرمفالمعدؿالسابؽ .
بالنتيجػػةفػػافالمؤسس ػػةالماليػػةالت ػػيتمتمػػؾأصػػكؿذاتت ػػاريخاسػػتحقاؽأكب ػػرمػػفت ػػاريخ
استحقاؽالخصكـالممكلةليافإنياقدتعرضنفسيالمخاطرإعادةالتمكيؿ()refinancing risk
كىذاالخطرىكنكعمفمخاطرمعدؿالفائدةكفيوتككفكمفةالتمكيؿأكبرمفالعائدالمحقؽعمى
األصكؿالمستثمرة( .)Saunders, 2006: 537
 أثيير انخفيياض معييدل الفائييدة عمييى أربيياح المؤسسيية المالييية عنييدما يتجيياوز تيياريا اسييتحقاقالخصوم لتاريا استحقاق األصول:
فػػيىػػذهالحالػػةأيض ػانتكػػكفالمؤسسػػةالماليػػةمعرضػػةلمخػػاطرمعػػدؿالفائػػدة،فيػػيتكاجػػو
عدـتأكدحكؿمعدؿالفائدةالذممفخاللوتستطيعإعادةاستثمارأمكاليافػيالسػنةالثانيػة،ككمػا
فيالحالةالسابقةعمىفرضأفالمؤسسةالماليةأصدرتخصكـبقيمة100مميكفدكالرتستحؽ
بعػػدسػػنتيفكبكمفػػةتمكيػػؿ،%9لتمكيػػؿأصػػكؿبقيمػػة100مميػػكفدكالرتسػػتحؽبعػػدعػػاـكبمعػػدؿ
فائدة،%10فينيايةالعاـاألكؿتحقؽأرباحبمعدؿ%1قيمتيامميكفدكالرأمػافػينيايػةالعػاـ
الثانيكعمىفػرضانخفػاضمعػدؿالفائػدةالػذمأدلإلػىانخفػاضمعػدؿالعائػدالمكتسػبمػفقبػؿ
المؤسسػةعنػػدإعػادةاالسػػتثمارفػيأصػػكؿجديػػدةفػيالعػػاـالثػانيحيػػثكصػؿإلػػى،%8كبالتػػالي
أصبحتخسائرالمؤسسةالماليةفيالعاـالثاني .%1
بالنتيجةفػافالمؤسسػةالماليػةمعرضػةلمخػاطرإعػادةاالسػتثمار()reinvestment risk
مفخالؿاحتفاظيابأصكؿذاتتاريخاستحقاؽأقػؿمػفالخصػكـالتػيمكلتيػاكبالتػاليفػافالعائػد
المحقؽعمىاألمكاؿالمستثمرةفياألصكؿأقؿمفكمفةىذهاألمكاؿ .
إفالمؤسسػػةالماليػػةتكاجػػوعػػدـتأكػػدبالنسػػبةلمقيمػػةالسػػكقيةلألصػػكؿأكالخصػػكـكذلػػؾ
عنػدمايتغيػرمعػدؿالفائػػدة،كمػعالعمػـأفالقيمػػةالسػكقيةالعادلػة()fair market valueتسػػاكم
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القيمةالحاليةلمتدفقاتالنقديةالحاليةكالمستقبميةعمىاألصكؿأكالخصكـ،نجدبأفارتفاعمعػدؿ
الفائدةيزيدمفمعدؿالخصـعمىالتػدفقاتالنقديػةعمػىاألصػكؿ(الخصػكـ)كبالتػالييخفػضمػف
القيمةالسكقيةلألصكؿ(الخصكـ)،كبالعكسانخفاضمعدؿالفائدةيزيدمفالتػدفقاتالنقديػةعمػى
األصكؿ(الخصكـ)(.)Saunders, 2006: 538
 .2مخاطر السوق ()Market Risk
تنشػأمخػػاطرالسػػكؽعنػػدماتقػػكـالمؤسسػاتالماليػػةبمبادلػػةاألصػػكؿكالخصػػكـكالمشػػتقات
أكثرمفاحتفاظيابيـلفتراتطكيمةألغراضاالستثماركالتمكيؿأكالتحكط .
إفمخاطرالسكؽترتبطبخطرمعدؿالفائػدةكخطػرالمبػادالتاألجنبيػةككػذلؾفػافخطػر
المؤسسةالماليةككػؿلػودكرمػؤثرفػيىػذاالنػكعمػفالمخػاطر،إضػافةإلػىأنػويضػيؼبعػدآخػر
لمخطػػركىػػكفعاليػػاتالمبادلػػة(،)trading activityإذانىػػكخطػػرإضػػافيتتعػػرضلػػوالمؤسسػػة
الماليةعندمايرتبطخطرالمبادالتاألجنبيةكمعدؿالفائدةباستراتيجيةالمبادلة .
بالمفيكـفافمحفظةالمبادلة()trading portfolioلممؤسسةالماليةتختمؼعفمحفظػة
االسػػتثمار()investment portfolioتبع ػانلمكقػػتكالسػػيكلة.إفمحفظػػةالمبػػادالتتحتػػكمعمػػى
األصػػكؿكالخصػػكـكعقػػكدالمشػػتقاتالتػػيتبػػاعكتشػػترلبشػػكؿس ػريعفػػياألس ػكاؽالمنظمػػة،أمػػا
محفظةاالستثمارتحتكمعمىأصكؿكخصكـالتتمتعبالسيكلةكيتـاالحتفاظبيالفتراتأطكؿ .
إفخطرالسكؽأكخطرالمبادلةىكالخطرالذميمكفالتعػرضلػوعنػدماتأخػذالمؤسسػةالماليػة
كض ػػعطكي ػػؿ()longأكقصػ ػػير()shortمفت ػػكحأكغيػ ػػرمتح ػػكطعمي ػػوعمػػػىالس ػػندات،حقػػػكؽ
الممكيػة،البضػػائع،كالمشػتقات،حيػػثإفاألسػعارربمػػاتتغيػرباتجػػاهمعػاكسلممتكقػػع،مػعالعمػػـأف
المقصكدبالكضعالطكيؿىكالقيػاـبعمميػةشػراء،أمػاالكضػعالقصػيرفيقصػدبػوالقيػاـبعمميػةبيػع
(حرداف .)21:2010،
 .3مخاطر سعر الصرف ()Foreign Exchange Risk
الحظتالمؤسساتالماليةكبشكؿمتزايدأفكالنمػفاالسػتثماراألجنبػيالمباشػركمحفظػة
االستثماراألجنبيػةيكسػعافمػفالفكائػدالماليػةكالتشػغيميةالمتاحػةعمػىاالسػتثمارالمحمػي.إفأحػد
الفكائدالتييمكفأفتجنيياالمؤسسةالماليةمفخالؿفعاليتيادكليانىكقدرتياعمىالتكسعبشكؿ
مباشػػرمػػفخػػالؿالفػػركعكالحيػػازة،أكمػفخػػالؿتطػػكيرمحفظػػةأصػػكؿماليػػةتتضػػمفأكراؽماليػػة
محميةكأجنبية .
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عمػػىالػػرغـمػػفذلػػؾفػػاففعاليػػاتاالسػػتثماراألجنبيػػةتُعػػرضالمؤسسػػةالماليػػةلمخػػاطر
المبػادالتاألجنبيػةحيػثإفالتغيػرفػيسػعرالصػرؼ()exchange rateيمكػفأفيػؤثرعكسػيان
عمىقيمةأصكؿكخصكـالمؤسسةالماليةالمقيمةبالعمالتاألجنبية( .)Samuel, 2001: 23
 .4مخاطر السيادة ()Country or Sovereign Risk
إفالمؤسسػ ػػةالماليػ ػػةالتػ ػػيالتقػ ػػكـبإيجػ ػػادتكافػ ػػؽبػ ػػيفحجػ ػػـكت ػ ػكاريخاسػ ػػتحقاؽأصػ ػػكليا
كخصػػكميااألجنبيػػةتعتبػػرمعرضػػةلخطػػرالعممػػةاألجنبيػػة،كأيض ػانفػػافاحتفاظيػػابأصػػكؿفػػيبمػػد
أجنبػػييعرضػػيالنػػكعآخػػرمػػفمخػػاطراالسػػتثماراألجنبػػييػػدعىبالمخػػاطرالسػػياديةكىػػكمختمػػؼ
عػػفخطػػراالئتمػػافالػػذمتكاجيػػوالمؤسسػػةالماليػػةالتػػيتشػػترمأصػػكؿمحميػػةكسػػنداتكقػػركض
الشػػركاتالمحميػػة،فعمػػىسػػبيؿالمثػػاؿإذاكانػػتالشػػركةالمحميػػةغيػػرقػػادرةأكغيػػرراغبػػةبسػػداد
القرضفتستطيعالمؤسسةالماليةالمجكءإلىالمحكمةكتسػتردعمػىاألقػؿجػزءمػفمبمػهاالسػتثمار
األصميعندمايتـتسييؿأصكؿالشركة .
بالمقابػػؿفػػافالشػػركةاألجنبيػػةربمػػاتكػػكفغيػػرقػػادرةعمػػىسػػدادالمبمػػهاألصػػميكفكائػػد
القرضحتىكلككانتتريدذلؾ،فحككمةالبمدالذميكجدفيوالمركػزالرئيسػيلمشػركةقػدتمنػعأك
تحػػددسػػدادالػػديكفتبعػانلكجػػكدنقػػص(عجػػز)فػػيالعممػػةاألجنبيػػة،أكأحػػداثسياسػػيةمعاديػػة.إف
قيػػاسمثػػؿىػػذاالنػػكعمػػفالمخػػاطريتضػػمفتحميػػؿقضػػايااالقتصػػادالكمػػيمثػػؿسياسػػةالمبادلػػة،
الكضعالماليلمبمد(العجزكالفائض) .
 .5مخاطر التضخم ()Inflation Risk
كيمكػػفتعريػػؼالتضػػخـبأنػػواإلرتفػػاعالمسػػتمرفػػياألسػػعارنتيجػػةالخ ػػتالؿالتػ ػكازفب ػػيف
العرضكالطمب(يكسؼ .)2008،
كمػاعرفػو ) Husayn (2008بانه ازشَهادا او اتراعههاع ازاهاس از فه ز سههٍ از فه ىي ازاههاس

زالساار عبز س زا سمنُة ماُنة  .
ثانياً :المخاطر غير النظامية:

كيسػمى ذلػؾ النػكع بالمخػاطر الخاصػة ،أك غيػر السػكقية ،كالتػي يمكػف الػتخمص منيػا مػف
خالؿالتنكيع ،كىذهالمخاطر تختص بشركة ما أك قطاع معيف كالتي تتأثر بأحداث يقتصر تأثيرىا
عمػىشػركة معينػة أك قطػاع معػيف مثػؿالمخػاطرالمرتبطػةبضػعؼمجمػساإلدارةأكإضػرابات
العامميففيشركةاكقطاعمعيف.
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كقدعرفيا )Brigham, (2013عمىانياالمخاطرالتيتػنجـعػفاألحػداثالعشػكائية
مثؿ،الدعاكلالقضائية،كاإلضرابات،كالنجػاحكالفشػؿفػيالبػرامجالتسػكيقية،الفػكزأكخسػارةعقػد
رئيسػػي،كغيرىػػامػػفاألحػػداثالتػػيتنفػػردبيػػاشػػركةمعينػػة.ألفىػػذهاألحػػداثعشػكائية،فػػافآثارىػػا
عمىالمحفظةاالستثماريةيمكفالقضاءعمييابالتنكيعحيثافاالحداثالجيدةفػيشػركةتعػكض
االحداثالسيئةفيشركةاخرل .

 2.1.11طرق وأساليب إدارة مخاطر األوراق المالية:
ىناؾعدةطرؽلمتعامؿمعالمخاطرفيالمعامالتالماليةكىي( :)Chance, 2004: 2-3
 .1مواءمة األصول والخصوم:
كيمكػػفاسػػتخداـىػػذااألسػػمكبكطريقػػةلمعالجػػةالمخػػاطرالتػػيتكاجييػػاالمنشػػاةكبص ػػفة
خاصةمعالجةمخػاطرسػعرالفائػدةكأكؿمػفاسػتخدـىػذهالطريقػةصػناديؽالتقاعػدفػيالكاليػات
المتحػػدة،فمػػفالمعمػػكـأفصػػناديؽالتقاعػػدتتعػػرضلمخػػاطرتغيػػرأسػػعارالفائ ػدةفالصػػناديؽتمتػػزـ
عػػادةبػػدفعتيػػارمػػفالركاتػػبلممشػػترؾعنػػدتقاعػػدهكيكػػكفذامقػػدارثابػػتبينمػػاىػػكيػػدفعاشػػتراكاتو
عمىمدلسنكاتطكيمةفإذاتغيرتأسعارالفائدةتأثرمستكلالدخؿالذميحصؿعميوالصػندكؽ
كمفثـيفشؿبالكفاءبالتزاماتو،كيقصػدبالمكاءمػةبػيفاألصػكؿكالخصػكـىػكالمقابمػةبػيفالقيمػة
السكقيةالتيتتغيربمركرالزمفمعتغيرأسعارالفائدةلكؿمنيمػا،مػفخػالؿاالحتفػاظبأصػكؿ
كخصكـليانفستكاريخاالسػتحقاؽ،كاليػدؼمػفذلػؾىػكالتأكػدمػفأفالفػرؽبػيفالقيمػةالسػكقية
لألصكؿكالخصكـأقؿتأث انربتغيراتسعرالفائدة .
 .2التحوط:
كىناؾثالثةعقكدتدخؿضمفمايسمىالتحكطكىي :
 عقد الخيار:ىكعقدبيفطرفيفبائعكمشترميعطيىذاالعقدمشترمحػؽالخيػارالحػؽفػيبيػػعأكش ػراءأصػػؿمػػافػػيكقػػتالحػػؽكبسػػعرمحػػددمسػػبقانعنػػدالتعاقػػد،يقػػكـمشػػترمحػػؽ
الخيػاربػػدفعمبمػػهمػفالمػػاؿيمثػػؿقيمػةالخيػػارلبػػائعحػؽالخيػػاركىػػكغيػرقابػػؿلمػػرد،أمأف
مشػػترمالعقػػدسػػيدفعقيمػػةالخيػػارس ػكاءنفػػذالعقػػدأكلػػـينفػػذه،مقابػػؿذلػػؾيكػػكفبػػائعالحػػؽ
مستعدانلتنفيذىػذاالعقػدعنػدمايرغػبمشػترمحػؽالخيػاربػذلؾ،كالخيػارالػذميعطػيمشػترم
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حؽالخيارالحؽبشراءاألصؿالمتضمفيسمىخيػارالشػراءأمػاالخيػارالػذميعطػيمشػترم
حؽالخيارالحؽببيعاألصؿالمتضمفيدعىخيارالبيع .
 العقود اآلجمة :ىيعقكدمباشرةتحصؿبالتفاكضبػيفطػرفيفكيمكػفأفتقػععمػىأمأصػؿمػػفاألصػػكؿأكالنقػػكدأكالمعػػادفالثمينػػةكيجػػرممػػفخػػالؿبيػػعآجػػؿفػػيالمسػػتقبؿبسػػعر
يتحدداليكـفيمتزـالطرفيفبالبيعكالشراءبسعرمحددكمفخاللػويمكػفالتحػكطمػفمخػاطر
تغيرأسعارالصرؼفإذاكنانحتاجمميكفدكالربعدستةأشيركنكاجػوخطػرارتفػاعأسػعارىا
فيذلؾالتاريخعفاليكـفيمكفالدخكؿفيعقدبيعآجؿ .
امؿعمىأصؿما(أسيـ

 العقود المستقبمية:ىيأيضانعقديبرـبيفطرفيفمشترمكبائعلمتعكسنداتكعقاراتكعمالتأجنبيةكالذىبكالسمع)عمػىأسػاسسػعريتحػددعنػدالتعاقػد،عمػى
أفيككفالتسميـفيتاريخالحؽ،كلكفيتـتداكؿالمسػتقبمياتكالتعامػؿبيػافػيأسػكاؽالعقػكد
المسػػتقبمية،كيػػتـتسػػكيتيابشػػكؿدائػػـكفػػؽإج ػراءاتمعينػػةتحػػددىاىػػذهاألس ػكاؽ،إفالعقػػكد
المسػػتقبميةتشػػبوإلػػىحػػدكبيػػرالعقػػكداصجمػػةكليػػانفػػسخصائصػػياتقريب ػان،لكنيػػاتتميػػزعػػف
العقػكداصجمػةأنيػاأكثػرسػيكلةأمأنيػاأكثػػرسػيكلةلمتحكيػؿإلػىسػيكلةحيػثيمكػفاعتبارىػػا
عقكدآجمةسائمة،كذلؾألنويمكفالمتاجرةبياكبيعياكشراؤىابسيكلةفػيأسػكاؽمتخصصػة
تسمىأسكاؽالمستقبمياتعمىخالؼالعقكداصجمة .
 .3عقود المبادلة:
يعرؼعقدالمبادلةأنوعقديكافؽطرفػاهعمػىتبػادؿتػدفقاتنقديػةمعينػةفػيأكقػاتمعينػة
خالؿفترةالعقدكليامجمكعةمفالخصائصأىميا( :)John, 2003: 125
 .1لمعقدطرفافيتعاقدافبصكرةمباشرةأكغيرمباشرة .
 .2يجرمتحديدشركطالعقدحسبرغبةاألطراؼ .
 .3التتطمبدفععالكةأكىامشفيأغمبأنكاعيا .
ككمثػػاؿعمػػىعقػػدمبادلػػةأسػػعارالفائػػدة:بفػػرضأفشػػركة XYZتمتمػػؾسػػنداتحككميػػة
بمعػدؿفائػدةثابػتقػدره%7.5دخمػتمػعالسمسػارABCبعقػدمبادلػةعمػىأسػاس تبػادؿدفعػات
فكائدمحسكبةعمىمبمهاستثمارقػدره500مميػكفليػرةسػكريةكذلػؾتحكطػانالرتفػاعأسػعارالفائػدة
السػػكقية،يػػنصعقػػدالمبادلػػةعمػػىأفيقػػكـالسمسػػاربػػدفعدفعػػاتفائػػدةلمشػػركةعمػػىأسػػاسمعػػدؿ
الفائدةالمتغيريبمه%7.68عمىالمبمهالمستثمرفيالسنداتيتـتبادؿالدفعاتفيتاريختسكية
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فكائدالسند،مقابؿقياـالشركةبدفعمبالهعمىأسػاسمعػدؿفائػدةثابػتكقػدره %7.5عمػىالمبمػه
المستثمر .

 2.1.12مفيوم المحفظة االستثمارية:
تعرؼالمحفظػةاالسػتثماريةبأنػوكػؿمػايممكػوالمسػتثمرمػفاصػكؿكمكجػكداتاسػتثمارية
يككفاليدؼمفامتالكولياتنميةالقيمةالسكقيةلياأكالمحافظةعمىالقيمةاالجماليةلمثركة(بف
مكسى .)37:2004،
كيمكفالقػكؿبأنيػامجمػكعمػايممكػوالفػردمػفأصػكؿكمكجػكداتشػريطةأفيكػكفاليػدؼ
مفىذااالمتالؾتنميةالقيمةالسكقيةكتحقيؽتكظيؼأمثؿليذهاألصكؿ(جابر .)23:2005،
كىػيالتشػكيمة ،أك التعريفػة المعينػة مػفعػدة أكراؽ ماليػة (أسػيـ كسػندات)مختمفػة النػكع ،كتػكاريخ
بإدارتيػا لمحصػكؿ عمػىىػدفيف رئيسػيف(بػفمكسػى،

االسػتحقاؽ ،يحػتفظ بيػا المسػتثمر ،كيقػكـ
 :)38:2004
 العائد المترتب عف االستثمار في األكراؽ المالية. -إمكانية تحكيؿ تمؾ األكراؽ إلى سيكلة جاىزة في حالةاحتياج المستثمر لذلؾ .

 2.1.13مكونات المحفظة االستثمارية:
يمكفالقكؿبأفالمحفظةاالستثماريةتتككفمفاألكراؽالماليةالتاليةالتييمكػفتػداكليافػيسػكؽ
النقد(كنجككآخركف :)36:2006،
 األسيم:كىيتمثؿجزءمفحؽالممكيةفيأمكاؿالشركة . السندات:كىيعبارةعفصؾمديكنية. شيييادات اإليييداع المصييرفية القابميية لمتييداول:ىػػيأدكاتديػػفصػػادرةعػػفالبنػػكؾالتجاريػػة،تمنححاممياحؽمقابؿكديعةبنكيةمكدعةألجؿمحػدد،كيمكػفبيعيػاأكالتنػازؿعنيػا،
كيحؽلحاممياالحصكؿعمىمعدؿفائدةيتناسبفيالعادةطردانمعتاريخاالستحقاؽ.
 القبوالت المصرفية:كىيأدكاتديفتصدرىاالبنكؾالتجاريةيستفيدمنياالمستكردكفعنػدقيػاميـباسػتيرادبضػاعةعمػىالحسػاب،كىػيتمثػؿتعيػدكتػابيمػفقبػؿشػخصتجػاهأحػد
البنكؾبمبمهمايستحؽفيتاريخمعيف.
 أذونات الخزينة:كىيأداةديفحككميةقصيرةاألجؿ()12-3شي انر.43

 2.1.14أىداف إدارة المحفظة االستثمارية:
َّ
إفاألىداؼاألساسيةمفتشكيؿالمحفظةاالستثماريةمايمي(حزكرمككبية :)41:2006،
 .1المحافظة عمى رأس المال األصمي:
إفىذاليدؼيشكؿاليـاألكبرلمديرالمحفظةاالستثماريةحي َّ
ػثأفمػديرالمحفظػةعمػى
ّ

غـمفأنويدخؿأمنػكعمػفاالسػتثماربغيػةتحقيػؽاألربػاحكالعكائػدالمناسػبةَّ ،
َّ
إالأنػوقبػؿذلػؾ
الر
ييتـباستردادرأسمالواألصمي،كليذايأتيىذااليدؼفيطميعةاىتماماتمديرالمحفظة .
 .2تحقيق أقصى عائد ممكن:
يشػػكؿىػػذااليػػدؼالحػػافزاألساسػػياألكبػػرمػػفأجػػؿاالسػػتثماركىػػكالمعيػػارالػػذميضػػعو
مديرالمحفظةفيالحسبافعندمايقكـبتككيفىذهالمحفظة .
 .3نمو رأس المال وتعظيم الثروة:
يعتبػػرنمػػكرأسالمػػاؿمػػفاألىػػداؼالرئيسػػةلجميػػعالمسػػتثمريف،كمػػايعتبػػرمؤشػػرلمنجػػاح
فيالعمميةاالسػتثمارية،كليػذايسػعىمػديرالمحفظػةلتحقيػؽىػذااليػدؼمػفخػالؿتكػكيفمحفظػة
اسػػتثمارمتشػػمؿعمػػىاألكراؽالماليػػةذاتالنكعيػػةالجيػػدةكالتػػيتت ارفػػؽبزيػػادةفػػيالقيمػػةالسػػكقية
بصكرةمضطردة .
ىػػذاكيميػػؿالعديػػدمػػفالمسػػتثمريفلكػػييكػػكفىػػدؼتعظػػيـالثػػركةكرأسالمػػاؿأىػػـمػػف
اليدؼالمتعمؽبتحقيؽأقصىعائدممكف،كاليرمالباحثكجكدتعارضبػيفىػذيفاليػدفيف،بػؿ
إ َّفتحقيؽأحدىمايمكفأفيقكدإلىتحقيؽاصخر .
 .4تمبية متطمبات السيولة:
نظ ػ انرلتعػػرضالبنػػكؾكالمؤسسػػاتالماليػػةاألخػػرللطمبػػاتالمػػكدعيفكطمبػػاتالمقترضػػيف
،فػ َّ
ػإفتػػكفرالسػػيكلةالنقديػػةفػػيىػػذهالمؤسسػػاتأم ػ انرفػػيغايػػةاألىميػػةكىػػكأيض ػانالػػدافعلتشػػكيؿ
محفظةاستثماريةتضـأكراؽماليةذاتأجؿقصيرسيمةالتسكيؽكسريعةالتحكؿإؿنقدية .
 .5تجنب التعرض لمخاطر اإلفالس:
َّ
َّ
ػتثمار،ألف
إفتقميػ ػػؿالمخػ ػػاطرشػ ػػيءضػ ػػركرميجػ ػػبأخػ ػػذهبالحسػ ػػبافعنػ ػػدالقيػ ػػاـباالسػ ػ
المخاطرالشديدةيمكفأفتقكدإلىبعثرةالثركةكاإلفالس .
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كاذاكػافالب َّػدمػػفكضػعىػدؼكحيػػدلممحفظػةاالسػػتثماريةف َّ
ػإفسػيككفمزيجػانمػفمجمػػؿ
األىػػداؼالسػػابقةكىػػكتحقيػػؽأعمػػىعائػػدممكػػفعمػػىاالسػػتثمارمػػعتقميػػؿالمخػػاطرالتػػييتعػػرض
ليا .

 2.1.15خطوات إدارة المحفظة االستثمارية:
إذاكػػافالبػ َّػدمػػفكضػػعبعػػضالخط ػكاتإلدارةالمحفظػػةاالسػػتثماريةفيجػػبافتػػتـعمػػى
الشكؿالتالي(مطركتيـ :)76:2005،
 .1تحديداألىداؼاألساسيةمفتككيفالمحفظة .
 .2دراسةالظركؼالداخميةلممؤسسةالماليةمفخالؿ :
 التنسيؽبيفمتطمباتالسيكلةكالربحية . تحديدنسبةالمخاطر . احتماؿلجكءالمؤسسةالماليةإؿرىفاألكراؽالمالية . .3تحمي ػػؿالظ ػػركؼالخارجي ػػةالمحيط ػػةبالمؤسس ػػةالمالي ػػة،كأس ػػعارالفائ ػػدةكأس ػػعرالص ػػرؼ
كالتضخـ .
 .4كضعالسياساتالعامةلممحفظةكالتيتشمؿعمى :
 تحديػػدحجػػـالمحفظػػةباالسػػتنادإلػػىمسػػتكلالطمػػبعمػػىالنقػػكدكعمػػىمقػػدارال ػربحالمتكقعتحقيقوكتكقيتىذاالربح .
 كضعأسسلتنكيعاألكراؽالماليةالتيتككفمنياالمحفظة . ضكابطعممياتالبيعكالشراءلألكراؽالماليةمثؿعدـالبيػعأثنػاءانخفػاضاألسػعاركعدـالشراءأثناءارتفاعاألسعار .
 .5المتابعةكالتنفيذ .
 .6تقيػػيـأداءالمحفظػػةكالكقػػكؼعم ػػىإي ػراداتكػػؿنػػكعم ػػفأن ػكاعأدكاتاالسػػتثمارالمككن ػػة
لممحفظة.

 2.1.16ضوابط بناء المحفظة االستثمارية:
 .1يجبعمىالمستثمرأفيمجاإلىرأسمالوالخػاصفػيتمكيػؿالمحفظػةدكفأفيمجػأإلػى
االقتراض .
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يجبأفيككف ىناؾجزءمفالمحفظةيحتكمعمىأسيـالشركاتمنخفضةالمخاطربعػد

.2
أفيحددالمسػتثمرمسػتكلالمخػاطرالتػييسػتطيعأف يتحمميػا،عمػىأفيحتػكمعمػىجػزء
مفاألسيـذات المخاطرالعاليةكالتييكػكفالعائػدبيػامرتفعػا،كذلػؾكفقػالقػدرةالمسػتثمر
لتحمؿمثؿىذهالمخاطر .
 .3تحديدالفترةالزمنيةلالستثمارمسبقا،كأفيتـتحديد نكعاالستثمارمفحيثالمدة.
 .4أف يقػكـالمسػتثمربػيففتػرةكأخػرلبػإجراءالتغيػراتفػيمككنػاتالمحفظػةإذامػاتغي ػرت
ظركفػػوبشػػكؿيسػػمحلػػوبتحمػػؿمخػػاطرأكبػػرأكبػػالعكسحسػػبظػػركؼالسػػكؽ(كنجػػك،
.)49:2006

 2.1.17فروض نظرية المحفظة االستثمارية:
تقكـنظريةالمحفظةاالستثماريةعمىالعديدمفالفركضأىميا(اليندم :)82:2010،
 إفالمسػػتثمرينظػػرلكػػؿبػػديؿاسػػتثمارممػػفمنظػػكرالتكزيػػعاالحتمػػاليلمعائػػدالمتكقػػعمػػفاالستثمارعبرالزمف.
 إفالمسػػتثمرييػػدؼإلػػىتعظػػيـالمنفعػػةالمتكقعػػةلفت ػرةكاحػػدة،كأفمنحنػػىالمنفعػػةيعكسػػوتناقصفيالمنفعةالحديةلمثركة.
 النظرإلىالمخاطرعمىاعتبارأنياتعكسالتغيرفيالعائد. إفالقراراالستثمارميقكـعمىمتغيريفأساسييفىماالعائدكالمخاطرة. -إفالمستثمريبغضالمخاطرة.

 2.1.18نماذج تسعير األصول الرأسمالية:
أوالً :نموذج تسعير األصول الرأسمالية CAPM
أشػارالنكاجحػة()2014الػىافنمػكذجتسػعيراألصػكؿال أرسػمالية Capital Assets
 Pricing Modelيعتبرالنمكذجالنظرمالذميمكفاستخداموفيحسػابمعػدؿالعائػد المطمػكب
لمشركةكالذميعكستكمفةحقكؽالممكيةحيثيعبرعفقيمةمعدؿالعائد المطمكب .
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وكمييا أشييار (الشييياب و مشييرقي  )2014،أن ىنياك عييدة افتراضييات يقييوم عميييا نمييوذج
تسعير االصول الرأسمالية أىميا:
 .1يكجػػدالعديػػدمػػفالمسػػتثمريفكلكػػؿمنيـثركتو،التػػيتُعػػدصػػغيرةجػػدانمقارن ػةنمػػعالثػركة
الكميػةلممسػتثمريفجميعػان،كيعتبػرىؤالء المسػتثمريفمتمقػيفلمسػعر أمأفأسعاراألكراؽ
الماليةالتتأثربصفقاتيـ
 .2جميعالمستثمريففيالسكؽيخططكفلفترةاحتفاظكاحدة.
 .3تقتصراالستثماراتعمىالفضاءالمككفمفكػؿاألصػكؿالماليػةالمطركحػةلمتػداكؿالعاـ
مثؿاألسيـكالسندات،كاالستثماراتذاتالمعدؿالخاليمفالمخاطر.
 .4اليدفعالمستثمركفأمضرائبعمىأرباحيـكالحتىتكاليؼمعامالتيـالمالية.
 .5يع ػػد ك ػػؿ مس ػػتثمر إنس ػػانان رش ػػيدان يي ػػدؼ الم ػػتالؾ المحفظ ػػة المثمػػى(  ،ذات متكس ػ ػػط
التب ػ ػػايف األق ػ ػػؿ لعكائ ػ ػػد اكراقيا المالي ػ ػػة ،أم أف جمي ػ ػػع المستثمريف يستخدمكف نمكذج
مارك كيتزالختيارالمحفظةالمثمى.
األكراؽ المالية بنفس الطريقة ،حيث أنيػـ يممكػكف نفػس
 .6يقكـ جميع المستثمريف بتحميؿ 
الرؤي ػػا االقتص ػػادية لمع ػػالـ ،كبالت ػػالي ل ػػدييـ تق ػػديرات متماثمػػة ح ػػكؿ الت ػػدفقات النقدي ػػة
المتكقعػةمػفاالسػتثماراتالمتاحػة.بمعنػىأنيػـيسػتخدمكفنفػسالعائػدالمتكقػعلكػؿكرقػػة
ماليػػةكنفػػسمصػػفكفةالتبػػايفالمشػػترؾلعكائػػداألكراؽالماليػػة،كيص ػمكففػػيالنيايةإلى
تحديد نفس الحد الكفػؤ كنفس المحفظػة المثمػى ،كيشار الى ماسبؽ بفرض التكقعات
المتجانسة.
 .7إفسكؽراسالماؿفيحالةالتكازف.
 .8يقكـالمستثمركفبعممياتاإلقراضكاالقتراضبمعدؿالفائدةالخاليمفالمخاطر.
ثانياُ :نموذج التسعير بالمراجحة APT
تعتبػر نظريػة التسػعير بالمراجحػة (  Arbitrage Pricing Theory (APTالتػي قدميا
الن لنمكذج تس ػػعير األص ػػكؿ الراسمالية  ،كيتمثؿ االفتراض األساس ػػي
 Rossسنة  1976بدي 
لنظري ػػة التس ػػعيربالمراجح ػػةفػػيأفعائ ػػدالكرق ػػةالمالي ػػةيتح ػػددبع ػػدد ػمفالعكامػػؿأكالمتغيػ ػرات
االقتصػادية،كلػيسبمتغيػركاحػدكمػايفتػرضىمػكذج CAPM،كلكػفتمػؾالنظريػةلػـتحػدد تمؾ
العكامؿ(النكاجحة .)2014،
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وكمييا أشييار (النواجحيية  )2014،أن ىن ياك عييدة افتراضييات يقييوم عميي يا نمييوذج التسييعير
بالمراجحة أىميا:
 .1إفمعتقداتالمستثمريفمتماثمة.
 .2إفالمستثمرييموتعظيـالمنفعةالقصىحد.
 .3إفاألسكاؽالماليةمثالية.
ثالثاً :نموذج خصم التوزيعات النقدية:
يعتبػػراليػػدؼال ػرئيسمػػفىػػذاالنمػػكذجايجػػادقيمػػةالسػػيـالحقيقيػػةالمتمثمػػةبجمػػعالقيمػػة
الحاليػػةلسمسػػةمتناميػػةمػػفتكزيعػػاتاالربػػاحالمسػػتقبمية،كالتػػيتخصػػـكػػؿمرحمػػةمػػفم ارحػػؿىػػذه
السمسػػةكمعػػدؿخصػػـمعػػيفاكمعػػدؿعائػػدمطمػػكبيػػتالئـمػػعدرجػػةمخاطرتيػػا(حمػػاد:2000،
 .)139
كيكجدلنمكذجخصـالتكزيعاتالنقديةثالثحاالتلتقييـاألسيـمبنيةعمػىاسػاسكيفيػة
تكزيػػعاألربػػاحالمسػػتقبمية،فتكزيعػػاتالسػػيـقػػدتبقػػىثابتػػةمػػفسػػنةألخػػرل،كمػػاأنيػػاقػػدتت ازيػػدأك
تتناقصمففترةألخرل،كفيمايميتحميالنلتمؾالحاالت :
 .1حالة التوزيعات الثابتة:
قػديتكقػػعالمسػتثمركفافتظػػؿقيمػةالتكزيعػػاتثابتػةمػػفسػنةألخػػرل،بمعنػىانػػواليكجػػد
نمػػكفػػيالتكزيعػػات،كىنػػايجػػباإلشػػارةالػػىانػػولحسػػابقيمػػةالسػػيـالعادلػػةفػػيظػػؿىػػذهالحالػػة
ينبغيافنفرؽبيفاالستثمارفيالسػيـلفتػرةمحػدكدة،كاالسػتثمارفػيالسػيـلفتػراتغيػرمحػدكدة
اعتمادانعمىخاصيةأفاالسيـليسلياتاريخاستحقاؽ .
 .2حالة التوزيعات ذات النمو الثابت:
يفتػرضىػػذهالنمػػكذجافتكزيعػػاتاالربػػاحتنمػػكبمعػػدؿنمػػكثابػػتالػػىمػػاالنيايػػة.كيقػػكـ
ىذهالنمكذجعمىاالفتراضاتالتالية(الحناكم :)216:2006،
 .1معدؿالتكزيعاتالنقديةتنمكبمعدؿثابت.
 .2سعرالسيـالمتكقعينمكبنفسنسبةالنمك.
 .3معدؿالعائدالرأسماليثابتكيساكممعدؿالنمك.
 .4معدؿالعائدالمطمكبأكبرمفمعدؿالنمك.
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 .5معدؿ العائد المطمكب عمى االستثمارات يساكم العائد مف التكزيعات النقدية المتكقعة
باإلضافةلمعدؿالنمك.
 .6ال يكجد تمكيؿ خارجي ،أم اف المنشأة تعتمد بالكامؿ عمى حقكؽ الممكية لتمكيؿ
استثماراتيا.
 .7التخضعالمنشأةلمضريبة.
 .3حالة التوزيعات التي تنمو بمعدل غير ثابت:
تفت ػػرضالحال ػػةالس ػػابقةافالش ػػركاتتتس ػػـتكزيعاتي ػػاب ػػالنمكالثاب ػػت،ف ػػيح ػػيفافالكاق ػػع
العممييشيرالىافتكزيعاتالعائدلمعديدمفالمنشتتيتسـبتقمبمعدالتنمكه،لذلؾتػـتطػكيره
ليعكسىذهالحالة .
رابعاُ :نموذج خصم التدفقات النقدية:
حساب قيمة الشركة ككل وحساب قيمة حقوق المالك
يمكفحسابقيمةالشركةككؿكحسابقيمةحقكؽالممكيةكفقانلنمكذجبنفسفكػرةنمػكذج
خصػػـالتكزيعػػاتالنقديػػةالسػػابؽبفػػارؽيتمثػػؿفػػياحػػالؿالتػػدفقاتالنقديػػةالح ػرةمكػػافالتكزيعػػات
النقديةكاستبداؿمعدؿالعائدالمطم كبكمعدؿخصـبالمتكسػطالمػرجحلتكمفػةالتمكيػؿعنػدحسػاب
قيمةالشركةككؿ( .)Nilsson, et,al: 2006
خامساُ :نموذج التقييم المحاسبي:
لمعالجػػةبعػػضاكجػػوالقصػػكرفػػيالنمػػاذجالسػػابقة،قػػدـأىمسػػكفنمكذج ػانعػػرؼ"بنمػػكذج
التقيػػيـالمحاسػػبيلتسػػعيراالسػػيـيعتمػػدعمػػىالمعمكمػػاتالمحاس ػبيةخالف ػانلنمػػكذجيالتقيػػيـالمػػذاف
كانايعتمدافعمىخصـالتكزيعاتكالتدفقاتالنقديػة،كاليعتمػدافعمػىقػيـمحاسػبية،كاليكجػدأيػان
منيمابدراسةاثرالمعالجاتالمحاسبيةالتياقرتيامعاييرالمحاسبةالدكليةمفحيثترحيؿبعض
المكاسب(أكالخسائر)الىحقكؽالممكيةبقائمةالمركزالماليبدالنمفترحيميػاالػىقائمػةالػدخؿ،
كيتـاحتسابالقيمةالحقيقيةكفقانلنمكذجالتقييـالمحاسبي .
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سادساً :نماذج أخرى لتقدير أسعار األسيم:
ىنػػاؾعػػددمػػفالنمػػاذجاألخػػرلالتػػيتعمػػؿعمػػىتقػػديرأسػػعاراالسػػيـمنيػػاعمػػىسػػبيؿ
المثاؿ :
 .1نموذج والتر:
سعىكالترمفخالؿىذاالنمكذجالىتقديـإطارلتقييـاالسيـالعادية،كذلؾعمىاساس
االفتراضبأفسياسةتكزيعاألرباحتتجومفخالؿالغايةأكاليدؼإلىتعظيـثركةمالكياألسيـ
العادي ػػةم ػػفخ ػػالؿاعتمادى ػػاعم ػػىالعالق ػػةب ػػيفاحتج ػػازاالرب ػػاحكاع ػػادةاس ػػتثمارىاف ػػيمش ػػاريع
مستقبمية،كبيفدرجةالمخاطرةكمعدؿالعائدالمطمكب،كبذلؾيككفىذاالنمكذجركزعمىاألرباح
المكزع ػػةكاألرب ػػاحالمحتجػ ػزة،ف ػػيظ ػػؿكج ػػكدع ػػامميفميم ػػيفف ػػيتحدي ػػدالقيم ػػةالحقيقي ػػةلالس ػػيـ
(المشيداني .)45:1995،
 .2نموذج التأكد المعادل:
يشػػيرىػػذاالنمػػكذجالػػىافالقيمػػةالحقيقيػػةلمسػيـالعػػادمتكػػكفمسػػاكيةلمقيمػػةالمخصػػكمة
لربحيةالسيـالكاحدبمعدؿعائدخاليمفالمخاطرةمعدالنبمعامؿالخصـالذميأخذفيالحسػباف
معدؿالعائدالمطمكبكالخاليمفالمخاطرة(.دلكؿ .)43:2010،
 .3نموذج ليرنر وكارلتون:
يبيفىذاالنمكذجالعالقةالميمةبيفالقيمةالحقيقيةلمسيـالعػادمكقيمتػوالدفتريػة،فعنػدما
يكػكفمعػػدؿالعائػػدعمػػىاالسػػتثمارفػيصػػيغةالقيمػػةالدفتريػػةاقػػؿمػفمعػػدؿالعائػػدالمطمػػكبعمػػى
السػػيـالعػػادمفػػافالقيمػػةالحقيقيػػةتػػنخفضلمسػػتكلأقػػؿمػػفمعػػدؿالعائػػدالمطمػػكبعمػػىالسػػيـ
العػػادمفػػافالقيمػػةالحقيقيػػةلمسػػيـفػػيىػػذهالحالػػةتكػػكفاكبػػرمػػفالقيمػػةالدفتريػػة،كتت ػكازفالقيمػػة
الحقيقي ػػةعن ػػدمايتس ػػاكلمع ػػدؿالعائ ػػدالمطم ػػكبم ػػعمع ػػدؿالعائ ػػدعم ػػىاالس ػػتثمار(المش ػػيداني،
 .)45:1995

 2.1.20األوراق المالية المتداولة في سوق األوراق المالية:
تعتبػر األكراؽ الماليػة خاصػة األسػيـ كالسػندات التػي تصػدرىا منشػتت األعمػاؿ السػمعة
الرئيسةالمتداكلة في أسكاؽ رأس الماؿ الفكرية ،فيي تعتبر ص نكا إلثبات حؽ في أصؿ معػيف كفػي
التكقعاتالنقدية الناتجة عف ىذا األصؿ أم إنيا مستند ممكية أكديف يبيف حقكؽ كمطالب المستثمر
(حنفي .)24:2003،
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كتعرؼ بأنيا صككؾ أك مستندات تثبت حؽ صاحبيا في ممكية جزء مف صػافي أصػكؿ أك
مكجػكدات الشػركة ،كمػا ينػتج عػف اسػتثمارىا مػف ربػح مثػؿ األسػيـ أك الحػؽ فػي ديػف عمػى الشػركة
مصػدرة الكرقػة مثػؿ السػندات أك الحػؽ العائػد مثػؿ حصػص التأسػيس أك تكػكف قابمػة لمتػداكؿ بػالبيع،
كالشراء في سكؽ رأس الماؿ مثؿ األسيـ كالسندات)البركارم .)29:2002،
كاألكراؽ المالية التي يتـ تداكليا في األسكاؽ المالية المنظمةىي:
ػتخداما بػيف
ػيكعا كاس
 األسييم العاديية:كتعتبػر األسػيـ العاديػة مػف أكثػر األكراؽ الماليػة ش نن
المستثمريف في سكؽ األكراؽ المالية كىي عبارة عف مستند ممكية يمثؿ جزء أك حصة مفرأس

مػاؿ شػركة مػا ،تصػدرىا الشػركات المسػاىمة العامػة لتكػكيف أرسػماليا ،كيكػكف ليػا قيمػةاسػمية
كاحدة (كراجة كآخركف .)89:2002،
 األسيم الممتازة:كىي عبارة عف شيادة ممكية في الشركة مف منظكر قانكني كلػيس عبػارةعػفأداة مديكنية بػالرغـ مػف تشػابو السػيـ الممتػاز فػي بعػض السػمات مػع السػند كيتشػابو مػع السػيـ
العادم في حقو في الحصكؿ عمى األرباح المكزعة كلكف ىذا الحؽ يمثؿ نسبة مئكية ثابتة مف
القيمة االسمية كليست متغيػرة مثػؿ حقػكؽ األسػيـ العاديػة ،كتمجػأإلييػا الشػركات عنػد محاكلتيػا
تحفيػز المسػتثمريف لالكتتػاب فػي أسػيميا لزيػادة أرسػماليا كلتكسػيعأعماليػا كمشػاريعيا الجديػدة
(حبش .)164:1998،
 السيندات:كىػيالتػزاـ مػالي تعاقػدم مكتػكب يتعيػد بمكجبػو المقتػرض"المصػدر لمسػند"تقػديـمدفكعات إلى المقرض "المحتفظ بالسند" كالتي ىي فائدة تػدفع خػالؿ عػدد محػدكد مػف السػنكات
كحتىتسديد القرض)كاكامكال.)109:2003،
 األوراق المالية القابمة لمتحويل:كيقصد بيا السندات كاألسيـ الممتازة التي يمكف تحكيمياإلىأسيـ عادية ،إذا ما رغب حامميا في ذلؾ ،كعادة ما تككف تمؾ األكراؽ قابمة لالسػتدعاءكذلػؾ
بيػدؼ إجبػار حامميػا عمػى تحكيميػا إلػى أسػيـ عاديػة ،كال يتكقػع التمػكيح باسػتخداـ شػرط
االستدعاء إال عندما تككف قيمة التحكيؿ أعمى مف سعراالستدعاء.

 2.1.21األسيم والعوامل المؤثرة في أسعارىا:
تعتبر األسيـ مف أكثر األكراؽ المالية شيكعا كتداكال في السكؽ المالي كىناؾ أنكاععديػدة
مف األسيـ لكف ما ييػـالباحػث فػي ىػذه الد ارسػة ىػي األسػيـ العاديػة ،حيػث تعتبػر األسػيـمصػدر
تمكيؿ طكيؿ األجؿ ،كىي عبارة عف حصة في منشاة ما تعطػي لحامميػا الحػؽ فػيالحصػكؿ عمػى
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ربح في حالة تحقيؽ المنشاة أرباح ،كبالتالي يرتفع سعر السيـ كمما حصؿعمى تكزيعات اكبر مف
األرباح.

 2.1.22مفيوم األسيم:
تشكؿ األسيـ رأس الماؿ المكتتبكالمضاؼ)مف قبؿ المستثمريف ،كالذم يضػـمسػاىماتيـ
المالية كيحدد ممكيتيـ لمشػركة ،كبالتػالي فػاف كػال مػف رأس المػاؿ المعمػف كرأسالمػاؿ الفعمػي كرأس
المػاؿ المسػاىـ فيػو ،كميػا مصػطمحات تعبػر عػف القيمػة الكميػة لألسػيـ التػياقتناىػا المسػتثمركف
(كاكامكال .)90:2003،
كبالتالي ال يمكف تصكر إنشػاء شػركةمسػاىمة بػدكف أف تقػكـ بإصػدار أسػيـ ،كقػد تقتصػر
األسيـ فيبعض الشركات عمى األسيـالعادية ،كمف ثـ فػاف األسػيـ العاديػة ىػي األداة التػي البػد
منيا لتكفيرالتمكيؿ لمشركاتالمساىمة،كبالتالي فإنيا األداة األكثر شيكعا كاستخداما في تعامالت
األسكاؽالمالية(خمؼ.)200:2006،
كالسػيـ يعطػي لحاممػو حػؽ أك حصػة فػي ممكيػة الشػركة كىػذه الحصػةتتحػدد بنسػبة عػدد
األسيـ التي يمتمكيا إلى عدد األسيـ المصدرة(الزررم كفرح.)155:2000،
كمفذلػؾ يتضػح بػاف األسػيـ ىػي األداة الرئيسػية أك األداة األىػـ فػي تكػكيفرؤكس أمػكاؿ
المنشتت ،كىناؾ عدة تعريفات لألسيـ منيا ما يمي:
يعػرؼ السػيـ بأنػو"صػؾ يثبػت لصػاحبو الحػؽ فػي حصػة شػائعة فػي ممكيػة صػافيأصػكؿ
منشاةمساىمة أك تكصية باألسػيـ بحسػب األحػكاؿ ،كيضػمف الحػؽ فػي الحصػكؿعمػى حصػة مػف
أربػاحالشػركة تناسػبمػايممكػومػفأسػيـ،كتكػكفمسػؤكليةالمسػاىـمحػدكدةبمقػدارمػايممكػومػف
أسيـ)حماد .)20:2002،
كما يعرفو حرداف بأنو "صؾ قابؿ لمتداكؿ يصدر عف منشاة مساىمة كيعطي لممساىـ
ليمثؿ حصتو في رأس ماؿ المنشاة" (حرداف.)109:1997،
كىك"صؾ يثبت ممكية حاممو لحصة في رأس ماؿالشركات" .
من خالل التعريفات السابقة يتبين أن ىناك عدة خصائص لمسيم أىميا:
 إف السيـ حصة في رأس ماؿ المنشاة. قابمية السيـ لمتداكؿ.52

 محدكدية المسئكلية الممنكحة لحامؿ السيـ بمقدار حصتو في رأس الماؿ أك األسيـ. -تساكم قيمة السيـ بالنسبة لممنشاة نفسيا.

 2.1.23العوامل المؤثرة عمى أسعار األسيم:
تعتبػر د ارسػة حركػة أسػعار األسػيـ كتقمػب أسػعارىا أمػ انر ميمػان فػي عػالـ المػاؿكاالسػتثمار،
كيحاكؿ العديد مف الباحثيف منذ القرف الماضػي تحديػد العكامػؿ المػؤثرة فػي سػعرالسػيـ كالتػي تقػؼ
كراء التغيػر فػي سػعره ،كمحاكلػة د ارسػة ىػذه العكامػؿ كتفسػيرىا بغػرضاالسػتفادة منيػا فػي معرفػة
تأثيرىػا عمػى سػعر السػيـ  ،حيػث ييػتـ المسػتثمركف كثيػ ار بسػعر السػيـكذلػؾ الف سػعر السػيـ يػتـ
عمى أثره عمميػة البيػع أك الشػراء ،كتكجػد عكامػؿ عديػدة يمكنػوالتػأثير عمػى سػعر السػيـ فػي السػكؽ
كىي متفاكتة مف حيث قكتيا كتأثيرىا مػف عامػؿ صخػركمػف العكامػؿ المػؤثرة عمػى سػعر السػيـ فػي
السكؽ المالية ما يمي :
 .1القيمة الدفترية لمسيم:
تأثر القيمة الدفترية عمى سعر السيـ بشكؿ كبير حيث غالبا ما يككف ىناؾ عالقػةطرديػة
بيف قيمةالسيـ الدفترية كسعر السيـ في السكؽ ،أم أف زيادة قيـ السيـ الدفتريةترتبط بزيادة سعر
السػيـ،كبػالعكس مػف ذلػؾ فػاف انخفػاض قيمػة الدفتريػة لمسػيـ تػرتبطبانخفػاض سػعره فػي السػكؽ
(خمؼ .)20:2006،
 .2األرباح المحققة:
مػف المحػددات األساسػية لسػعر ا لسػيـ ربحيػة المنشػاة ،لػذلؾ ينصػح المحمػؿ المػالي بشػراء
األسػيـ التػي يتكقػع زيػادة أرباحػو ا كمػا انػو ينصػح ببيػع األسػيـ التػي يتكقػع اتجػاه أرباحيػا إلػى
االنخفاض ،عمى الرغـ مف ذلؾ قد يتضح فػي األجػؿ القصػير عػدـ كجػكد ارتبػاط أك عالقػةمباشػرة
بػيف سػعر السػيـ كربحيػة المنشػاة ،فقػد تتجػو األسػعار فػي اتجػاه عكسػي لمػربح أك قػدتت ازيػد بنسػبة
صغيرة بالمقارنة بنسبة الزيادة في الربح  .كيمكف تفسير ىذه التحركات مفخالؿ نظرية الثقة حيث
يتضػح أف سػعر السػيـ يتكقػؼ عمػى درجػة ثقػة التػاجر كالمسػتثمر فػياألكراؽ الماليػة أكثػر مػف
االعتماد عمى الربحية ،أم أف درجة الثقة أك عدـ الثقة في السيـ ،التي تدفع السعر إلى الزيػادة أك
االنخفاض بغض النظر عف السعر(حنفي .)234:2003،
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 .3نسب السوق (االسيم):
ىػي مجمكعػة مػف النسػب الماليػة تكضػح عالقػة سػعر السػيـ مػع األربػاح كالتػدفقات النقديػة
كالقيمة الدفترية لمسػيـ ،ككػذلؾ تعطػي صػكرة لممسػتثمريفعػفكضػع الشػركة ( Brigham, 2005:
 .)454
كتعتبػر النسػب الخاصػة بالسػكؽ (األسػيـ)مػف أىػـالنسػب الف المسػتثمريف كالمقرضػيف
كبنػكؾاالسػتثمار كالمحممػيف لػألكراؽ الػـ اليػة يسػتخدمكا ىػذهالنسػب لتحقيػؽ أىػدافيـ كغايػاتيـ
(الشديفات .)131:2001،
 .4نسبة نصيب السيم عادي من األرباح المحققة:
تحسػب ىػذه النسػبة مػف خػالؿ قسػمة صػافي الػربح بعػد الفائػدة كالضػريبة إلػى الػربح المتػاح
لممالؾ عمى عدد األسيـ العادية المصدرة،
كتعػد نتيجػة ىػذه النسػبة مؤشػ ار ماليػا ميمػا ،تعكػس شػكؿ األداء الػذم مارسػتو إدارةالمنشػاة
لتغطية مركز قكتيا في السكؽ ،فزيػادة النسػبة البػد كاف تػع طػي لػإلدارة دك ار ميمػا أمػاـالمسػتثمريف
كحممة األسيـ كيعطػي الحػؽ لممحمػؿ المػالي فػي أف يؤكػد عمػى أف المنشػاة تتمتػعبمركػز قػكة داخػؿ
السػكؽ فػي حػيف يشػير انخفاضػيا كىبكطيػا إلػى تػدىكر األداء كبالتػالي فيػي ،حالػة مػف حػاالت
الضعؼ كالتي تنعكس عمى حاليا في السكؽ المالي (الزبيدم .)282:2000،
 .5القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية:
كتحسػب ىػذه النسػبة بتقسػيـ سػعر السػيـ فػي سػكؽ األكراؽ الماليػة عمػى القيمػة الدفتريػة
لمسيـ ،إذا كانت قيمة ىذا المؤشر اكبر مف كاحد فاف ىذا يعني أفالشركة تقكـ بأداء جيػد بحسػب
تقييـ المستثمريف في األسكاؽ المالية كاف ذلؾ قد انعكسبارتفاع سعر السيـ في السكؽ فكؽ القيمة
الدفتريػة لمسػيـ ،ككممػا زادت ىػذه النسػبة عػف كاحػدكممػا كػاف ذلػؾ أفضػؿ(الػدكرم كزنػاد، 2003،
ص .)271
 .6نسبة سعر السيم إلى ربح السيم:
تبيف ىذه النسبة السعر الذم يككف المستثمر مستعدا لدفعو مقابؿ ما يحققو كؿ دينار مف
األرباح،كيعبر عف ناتج ىذه النسبة بعدد المرات ،فمثال إذا كانت نسبة سعر السيـ إلى نصيبومف
األرباحالمحققة تساكم  5مرات فاف ذلؾ يعني أف السيـ في السكؽ يباع بخمسة أضعاؼربحية
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السيـ ،كتككف ىذه النسبة مرتفعة في المنشتت ذات النمك المرتفع ،بينما تككف منخفضة في
المنشتت ذاتالمخاطر المرتفعة( .)Gapenski, 1994: 59
 .7القيمة الدفترية لمسيم العادي:
تقيس ىذه النسبة مدل النمك المتحقؽ في حقكؽ مساىمي الشركة ،ككمما ارتفعت قيمتيا
كاف ذلؾ دليؿ صحة ألداء المنشاة كلذا تعتبر ىي األخرل مف المؤشرات اليامة لمتخذمق اررات
االستثمار في األسيـ(مطر .)73:2003،

 2.2.1بييييورصيييييية فمسييييييطين:
حظيتبكرصةفمسطيف منذ تأسيسػيا بخطػكات منشػكدة فػي دفػع االقتصػادالفمسػطينيإلػى
حالة مف النمك كاالزدىار أسكة بباقي األنظمة المالية العربية كالعالمية رغـمحدكدية عددالشػركات
المدرجة فيػو كالبالغػة  28شػركة ،كرغػـ الظػركؼ الصػعبة التػي مػر بيػااالقتصػاد الفمسػطينيخػالؿ
األعكاـ الماضية كجد المستثمر الفمسطيني فرصة الستثمار أمكالػوفػي ىػذا البػاب االسػتثمارمآمػال
في تحقيؽ أرباح كرغـ كجكد مخاطرة في طرؽ ىذا الباباالستثمارم إال أف عدد المستثمريفاتسع
بشػكؿ كبيػر كسػاعد عمػى ذلػؾ التغيػرات السياسػةالمتالحقػة عمػى السػاحة الفمسػطينية كمػاسػاىمت
اإلجػراءات التػي قامػت بيػا بعػض الشػركاتالمدرجػة فػي السػكؽ فػي ارتفػاع حجػـ المضػاربةكحجػـ
التػداكؿ كارتفػاع األسػعار ،كمنيػا تجزئػةالقيمػة االسػمية ألسػيميا كزيػادة رؤكس أمكاليػا مػفخػالؿ
تكزيع أسيـ مجانية كعزز ذلؾاإلجراءات التي اتخذىا بكرصةفمسطيفكالمتمثمة في خفض عمكلة
عكضػاعػف%1كادراج عػدد جديػد مػفالشػركات كقبػكؿ شػركة كسػاطة
التػداكؿلتصػبح  %0.72ن

جديػدةك تكقيػع اتفاقيػة مػع سػكؽ أبػك ظبػي لػألكراؽ الماليػة ت ّػـ بمكجبيػاإدراج شػركة االتصػاالت
الفمسػطينية فػي سػكؽ أبػك ظبػي لػألكراؽ الماليػة .إال أف المالحػظ أف التػداكؿفػي السػكؽ تركػز عمػى
أسيـ شركات معدكدة في مقدميا شركة فمسطيف لمتنمية كاالستثمار كشركةاالتصاالتالفمسطينية.

 2.2.2تأسيس بورصة فمسطين:
في مطمع  1995أدرؾ عدد مف ركاد القطاع الخاص الفمسطيني أىميػة إنشػاء سػكؽ حديثػة
متطكرة كمنظمة جيدان لتسييؿ التعامؿ باألكراؽ المالية في البالد ،ككاف اليدؼ ىك استقطابكحشد
رأس الماؿ المحمػي كاألجنبػي لقطػاع األعمػاؿ مػف خػالؿ التمكيػؿ الطكيػؿ األمػد لممشػاريعاإلنتاجيػة
كالتجارية كالبنية التحتية ،كمع تكقيع اتفاقية تشغيؿ سكؽ األكراؽ المالية كشركةمساىمة خاصة مع
السمطة الكطنية الفمسطينية في السابع مف تشريف الثاني  ،1996تككف قدتحققت بذلؾ فكرة رجػاؿ
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األعمػاؿ عمػى أرض الكاقػع ،ىػذا كقػد عقػدت أكؿ جمسػة تػداكؿ فػي بكرصػةفمسػطيف فػي  18شػباط
 .1997
ككانػت بكرصػةفمسػطيف أكؿ بكرصػة عربيػة تسػمح باسػتخداـ التقنيػة اإللكتركنيػةكاصليػة
لمتداكؿ باألكراؽ المالية عمى الػرغـ مػف بػدايتيا المتكاضػعة ،كيالحػظ بػأف السػكؽ حافظػتعمػى نمػك
مسػتمر مػف حيػث عػدد الشػركات المدرجػة كعػدد جمسػات كحجػـ التػداكؿ ،فمػف عػدد قميػؿفقػط مػف
الشػركات المدرجػة فػي أكائػؿ  1997ارتفػع عػدد الشػركات المدرجػة إلػى خمػس كثالثػيف فػيعػاـ
،2007كيتـ التداكؿ بأسيـ الشركات المدرجة في الغالب بالدينار األردنػي بينمػا الػبعض اصخػر يػتـ
التداكؿ بيا بالدكالر األمريكي.
كبمبادرة مف شركة فمسطيف لمتنمية كاالستثمار)باديكك) تأسست بكرصةفمسطيف ،كشركة
مساىمة خاصة ،منظمة كمتمتعة بالصالحيات الرقابية كالتنفيذية الالزمة لتنفيذ أعماليا ،بمكجب
اتفاقية تشغيؿ مع ك ازرة المالية ،كمع تأسيس ىيئة سكؽ رأس الماؿ ،انتقمت صالحياتك ازرةالمالية
إلى الييئة اعتبا انر مف منتصؼ عاـ ،2005كفي اجتماع الييئة العامة غير العادمتقررتحكيؿ
السكؽ إلى شركة مساىمة عامة ،كطرح نسبة لمسكؽ مف أسيميا لالكتتاب العاـ كادراجيا في
السكؽ المالي .
بمػهعػددالشػركاتالمدرجػةبالبكرصػػة49شػركةكمػابتػاريخ2016/06/30بقيمػةسػػكقية
تجاكزت3,199مميكفدكالرمكزعةعمىخمسةقطاعاتىي:البنكؾكالخدماتالمالية،كالتأميف،
كاالستثمار،كالصناعة،كالخدمات.فيحيفكصؿعددشركاتاألكراؽالماليةاألعضاءبالبكرصة
إلى8شركات.
كتسعى بكرصػةفمسػطيفألف تكػكف نمكذجػان لألسػكاؽ الماليػة كالعربيػة كاإلقميميػة مػفخػالؿ
التميػز فػي الخػدمات المتجػددة،كالقػدرة عمػى خمػؽ الفػرص االسػتثمارية المثاليػة فػي قطػاعاألكراؽ
المالية كجذب االستثمارات،كاستخداـ التقنيات الرفيعة ،كااللتزاـ بقكاعػد الحككمػة المؤسسػية،كنسػج
العالقات البناءة معاألسكاؽ العربية كاإلقميمية كالعالمية(بكرصةفمسطيف .)www.pex.ps،
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القطاع

خذول ( :)1.2انشركاث انًذرخت فٍ بىرصت فهضطٍُ2015/12/31
الشركة
رمز التداول

قطاع البنوك والخدمات المالية

قطاع االستثمار

قطاع الخدمات

قطاع الصناعة

قطاع التأمين

QUDS
AIB
BOP
**PCB
PIBC
ISBK
PSE
**TNB
AQARIYA
ARAB
APIC
JREI
PID
PIIC
PADICO
PRICO
UCI
ABRAJ
**PLAZA
ARE
GCOM
NSC
PALAQAR
PEC
PALTEL
**WASSEL
AHC
RSR
WATANIYA
***HOTEL
ELECTRODE
APC
**BPC
**PHARMACARE
GMC
JCC
**JPH
NAPCO
LADAEN
AZIZA
**NCI
VOIC
*BJP
AIG
TIC
GUI
**NIC
PICO
TRUST
***MIC

بنك القدس
البنك االسالمى العربى
بنك فلسطين
البنك التجارى الفلسطينى
بنك االستثمار الفلسطينى
البنك االسالمى الفلسطينى
سوق فلسطين لالوراق الماليه
البنك الوطنى
العقاريه التجاريه لالستثمار المساهمه العامه
المستثمرون العرب
العربيه الفلسطينيه لالستثمار
القدس لالستثمارات العقاريه
الفلسطينيه لالستثمار واالنماء
فلسطين لالستثمار الصناعى
فلسطين للتنميه واالستثمار
فلسطين لالستثمار العقارى
االتحاد لالعمار واالستثمار
شركه ابراج الوطنيه
العربيه الفلسطينيه لمراكز التسوق
المؤسسه العقاريه العربيه
جلوبال كوم لالتصاالت
مركز نابلس الجراحى التخصصى
بال عقار لتطوير واداره وتشغيل العقارات
الفلسطينيه للكهرباء
االتصاالت الفلسطينيه
الفلسطينيه للتوزيع والخدمات اللوجستيه
المؤسسه العربيه للفنادق
شركه مصايف رام هللا
شركه موبايل الوطنيه الفلسطينيه لالتصاالت
جراند بارك للفنادق واالستجمام
مصنع الشرق لاللكترود المساهمه العامه
العربيه لصناعه الدهانات
بيرزيت لالدويه
دار الشفاء لصناعه االدويه
مطاحن القمح الذهبى
سجاير القدس
القدس للمستحضرات الطبيه
الشركه الوطنيه لصناعه االلومنيوم والبروفيالت
فلسطين لصناعه اللدائن
دواجن فلسطين
الوطنيه لصناعه الكرتون
مصانع الزيوت النباتيه
بيت جاال لصناعة االدوية
المجموعه االهليه للتأمين
التكافل الفلسطينيه للتأمين
العالميه المتحده للتأمين
التأمين الوطنيه
شركه فلسطين للتأمين
ترست العالميه للتأمين
المشرق للتأمين

انًصذر :اعذاد ازباحث
57

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

BJP* تـادراجيافيبكرصةفمسطيفبتاريخ03/05/2015
HOTEL***،MIC*** مكقكفتافعفالتداكؿمنذ2003،2011عمىالتكالي.
 PCB** غيرترمزتداكليامف CBPالى PCBبتاريخ، 2009/1/2مؤخ اُرتـاالندماج
معبنؾفمسطيففيالعاـ.2016
 ،TNB** غير رمز التداكؿ مف  AMBالى   TNBنتيجة لالندماج مع البنؾ العربي
الفمسطينيلالستثمار
،PLAZA** غيرترمزتداكلومفPLAZAالىBRAVOبتاريخ.2015/8/31
 ،WASSEL** غيرت عممة تداكليا مف الدينار األردني الى الدكالر االمريكي بتاريخ
.2014/10/27
،BPC** غيرتعممةتداكليامفالديناراألردنيالىالدكالراالمريكيبتاريخ.2013/1/8
،PHARMACARE** غي ػػرتعمم ػػةت ػػداكليام ػػفال ػػديناراألردن ػػيال ػػىال ػػدكالراالمريك ػػي
بتاريخ.2013/12/6
،JPH** غيرتعممةتداكليامفالديناراألردنيالىالدكالراالمريكيبتاريخ.2013/1/8
 ،NCI** غيرت عممة تداكليا مف الدينار األردني الى الدكالر االمريكي بتاريخ
.2011/3/31
 ،NIC** غيرت عممة تداكليا مف الدينار األردني الى الدكالر االمريكي بتاريخ
.2008/3/27

 2.2.3أىداف بورصة فمسطين:
تشػكؿ بكرصػةفمسػطيف ركنػان أساسػيان مػف أركػاف ىيكػؿ النظػاـ التمػكيمي فػياالقتصػاد
الفمسطيني ،حيػث تعتبػر ىػذه السػكؽ إحػدل اصليػات لتجميػع المػكارد الماليػة كتكظيفيػا فػيالمشػاريع
االستثمارية الجديدة أك تكسيع القائـ منيا ،مف خالؿ اقتناء األفراد أك الشركات لمايصدر عف ىػذه
السػكؽ مػف أكراؽ ماليػة متنكعػة ،كىػذا يػنعكس أثػرة االيجػابي عمػى الػدخؿ القػكميكعمػى مسػتكل
المعيشػة فػي الدكلػة كىػي بػذلؾ تسػعى لتحقيػؽ األىػداؼ التاليػة(نشػرة تصػدر عػفالسػكؽ المػالي
الفمسطيني .(2008،
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 .1تكفير أنظمة تداكؿ كرقابة كتسكية كتحكيؿ كنقؿ لممكية األكراؽ المالية تكفؿ السرعةكالدقة
فػي إنجػاز صػفقات البيػع كالشػراء كسػالمة التعامػؿ فػي األكراؽ الماليػة كتيسػيراكتشػاؼ
األسػعار الحقيقيػة لألسػيـ كالسػندات المدرجػة فػي السػكؽ مػف خػالؿ تعزيػزعكامػؿ العػرض
كالطمب .
 .2كضػع أسػس لمتػداكؿ كايصػاؿ المعمكمػة تضػمف العدالػة كالتسػاكم بػيف جميػع المتعػامميف
فرصػا
بػاألكراؽ الماليػة بغػض النظػر عػف مػكقعيـ الجغ ارفػي ممػا يػكفر لجميػع المسػتثمريف ن

متكافئة في الربح كالخسارة .

 .3تكفير أكبر قدر مف االستقرار في حركة األسعار بحيػث يػتـ صػعكد كىبػكط أسػعاراألكراؽ
المالية بشكؿ منتظـ كتدريجي .
 .4تػكفير انتشػار كاسػع كدقيػؽ لممعمكمػات المطمكبػة كايصػاليا بالسػرعة الالزمػة كذلػؾليتسػنى
لممستثمر اتخاذ القرار المناسب لو .
 .5حماية المستثمريف مف كافة أشكاؿ التالعب كاالحتياؿ .
 .6تطكير خدمات ك فعالية السكؽ عف طريؽ تطكير أساليب كاجراءات ككسائؿ جديدةلمتعامؿ
بػاألكراؽ الماليػة كمػف خػالؿ اسػتقطاب المعمكمػات كاالبتكػارات التقنيػة كالخبػراتفػي ىػذا
المجاؿ .
 .7العمؿ عمى استقطاب رؤكس األمكاؿ الفمسطينية في الخارج كالتي تشكؿ الجػزء األكبػرمػف
مدخرات الشعب الفمسطيني .
 .8السعي إللحاؽ السكؽ الفمسطينية كربطيا باألسكاؽ العالمية كالعربية.

 2.2.4المعوقات واألزمات التي واجيت البورصة الفمسطينية:
كاجػتالبكرصػة العديػد مػف المعكقػات كاألزمػات التػي مػر بيػا االقتصػاد الفمسػطينينتيجػة
لالحػتالؿ كالفصػؿ الجغ ارفػي لممنػاطؽ المحتمػة كػؿ ذلػؾ أدل إلػى بعػض القصػكر فػي أداءالسػكؽ،
إضافة إلى عدة عكائؽ خاصة بقصػكر األداء العػاـ كالنظػاـ المتبػع كالقػكانيف المفركضػةنػذكر منيػا
التالي (القيشاكم :)35:2005،
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 .1عدـ كجكد قانكف لمبكرصة في فمسطيف كما أف قانكف الشركات بحاجة إلى التعديؿليتناسب
متطمبات التنمية االقتصادية كاالستثمارية ،إضافة إلى تأخر المجمس التشريعيفي إصدار
العديد مف التشريعات كالقكانيف .
 .2إف السكؽ تفتقر لقانكف يدعميا في إلزاـ العديد مف الشركات المساىمة كالعاممة فيفمسطيف
إلدراج أسػيميا فػي السػكؽ المػالي رغػـ المناشػدات المتعػددة ليػا ،كاف الكاقػعاالقتصػادم
يكضح باف ىذه األسكاؽ لـ تنشا تاريخيا مف فراغ كال بقرار مف سمطةعميا كانما اسػتكجبت
نشػأتيا مقتضػيات التطػكر االقتصػادم ،فاألسػكاؽ الماليػة تسػاىـبفاعميػة كبيػرة فػي تنميػة
العػادات االدخاريػة لالسػتثمارات الكطنيػة كأثرىػا الفعػاؿ عمػىتنػاقص الحاجػة إلػى مصػادر
التمكيؿ الخارجي ،فعػدـ إدراج ىػذه الشػركات يضػر فػيشػفافية التػداكؿ بيعػا كشػراءان ألسػيـ
ىذه الشركة كيضر بمصمحة المساىميف فييا .
 .3فقػداف السػيكلة أم القػدرة عمػى تسػييؿ األصػكؿ الماليػة عنػد الحاجػة كذلػؾ لعػدد كبيػر مػف
الشركات المدرجة بالسكؽ المالي بسبب صغر حجميا كانخفاض حجـ التداكؿ عمييا،كىذا
يؤدم إلى ارتفاع أسعار األسيـ فقط بمجرد دخكؿ المستثمريف المؤسسيف ثـ إلىصعكبات
بعد ذلؾ في بيع األسيـ الحقا كىذه ظاىرة تستحؽ التحميؿ كالدراسة .
 .4السكؽ المػالي يعػاني نكعػان مػف عػدـ التػكازف فػي مسػتكيات االسػتثمار نظػ ار العتمػادالسػكؽ
كميػة عمػى شػركتيف رئيسػيتيف ىمػا االتصػاالت كبػاديكك ،المتػاف تمػثالف مػا نسػبتو%90-
))%65مف حجـ التداكؿ في السكؽ المالي.

 2.2.5دوافع إدراج الشركات ألسيميا في البورصة:
مما الشؾ فيو أف سعي الشركات المساىمة العامة إلدراج أسيميا في البكرصةيحقؽ ليا
كثير مف المنافع منيا(:زعرب:)27:2005،
 .1التػركيج كالدعايػة:إدراج الشػركة ألسػيميا فػي البكرصػة يتػيح ليػا الفرصػة لمتػركيج كالدعايػة
عػفنفسػيا كنشػاطيا ممػا يجعميػا عمػى اتصػاؿ مباشػر لجميػكر المسػتثمريف كالمتعػامميف فػي
البكرصة.
 .2التقييـ العادؿ:تكفر السكؽ آلية لمعرض كالطمب عمى أسعار األسػيـ لمشػركات المدرجػة فػي
السكؽ مما يعكس القيـ الحقيقية لمسيـ .
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 .3فػرصالحصػكؿعمػىالتمكيػؿ اإلضػافي لمشػركات المدرجػة:يقػدـ السػكؽأحػدثالتقنيػات
كاألسػاليب إليصػاؿ المعمكمػات الخاصػة بأسػعار األسػيـ لمشػركات المدرجػة كافصػاحاتيا

الشركات.
كمؤشرات التداكؿ لمميتميف لالستثمار ،كبالتالي جذب االستثمار لتمؾ 

 .4فػرص التممػؾ كاالنػدماج:تسػتطيع الشػركات االسػتفادة مػف م ازيػا السػكؽ فػي تسػييؿ كتنظػيـ
عمميػات االنػدماج كالتممػؾ مػف خػالؿ إجراءاتػو التنظيميػة كالفنيػة كالتشػريعية التػي تحكػـ

التداكؿكالمقاصة .

 .5نشػر معمكمػات فكريػة كدقيقػة لمشػركات كالمسػتثمريف :تقػدـ إدارة السػكؽ معمكمػات فكريػة عػف
الشػركات المدرجػة ،مػف حيػث أسػعار التػداكؿ كأحجاميػا كالمؤشػرات الماليػة كاالختبػار العػاـ
عنيا.

انشكم ( :)2.2عذد انشركاث  ،انقًُت انضىقُت بانذوالر  ،نهشركاث انًذرخت فٍ بىرصت فهضطٍُ يٍ .2015-1997
المصدر:اعدادالباحث 



الشكل ( :)3.2عدد الصفقات  ،حجم التداول  ،قيمة التداول بالدوالر ،لمشركات المدرجة في بورصة فمسطين من
2015-1997
المصدر  :اعدادالباحث
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 2.2.7مؤشر القدس:
اعتمدتبكرصةفمسطيف فيتمكزمفالعاـ 1997رقمان قياسيان لقياسمستكياتأسعار
األسيـكتحديداالتجاه العاـليذهاألسعارعرؼباسـ"مؤشرالقدس"كقد اعتمدتأسعارإغالؽ
جمسة تداكؿ  7/7/1997كنقطة أساس بحيث حددت قيمة الرقـ األساسي  100نقطة كيتككف
مؤشرالقدسحاليانمف15شركاتتعتبراألكثرنشاطانفي البكرصة.
مؤشػر القػدس ىػك رقػـ قياسػي يعطػي المسػتثمر فكػرة عامػة عػف اتجػاه أداء السػكؽ ،حيػث
تعتبراألرقاـ القياسػية مػف أىػـ المؤشػرات التػي تػدؿ عمػى مسػتكيات أسػعار األسػيـ كتحديػد االتجػاه
العػاـلألسػعار ،كتسػتخدـ كػذلؾ لقيػاس التغيػرات التػي تطػ أر عمػى أسػعار األسػيـ خػالؿ فتػرة معينػة
مقارنةمع فترة أخرل،كيستخدـ المؤشر لمتابعة أداء الس كؽ أك القطاع مف السكؽ الذم يمثمو حيػث
يجب أف تككف األسيـ المككنػة لممؤشػر مػف األسػيـ النشػطة كذات السػيكلة العاليػة التػي يكجػد عمييػا
أحجاـ تداكؿ جيدة بحيث تصبح ممثمة لحركة السكؽ.
ياضيا عمى أساس حاصؿ قسمة إجمالي القيمػة السػكقية لألسػيـ المدرجػة
كيحسب المؤشر ر ن

في السكؽ في ذلؾ اليكـ عمى إجمالي القيمة السكقية لألسيـ المدرجة في المؤشر لفترة سابقةكنسبة
مئكية ،كىذا ما يعرؼ بالمؤشر المرجح بأكزاف القيمة السكقية .حيث يتأثر المؤشػربحركػة األسػعار
عممػابػأف الشػركات ذات
لمشركات الداخمة في احتسابو دكف أف يككف أم أثػر لحجػـ التػداكؿ عميػو ،ن
القيمة السكقية األكبر يككف تأثيرىا عمى قيمة المؤشر بشكؿ أكبر(داككد .)49:2006،


انشكم ( :)4.2قًُت يؤشر انقذس ،يعذل انًُى فٍ يؤشر انقذس ،فٍ بىرصت فهضطٍُ يٍ 2015-1997
انًصذر  :اعداد الباحث
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 2.2.7.1اختيار عينة مؤشر القدس:
تق كـ البكرصة فػي نيايػة كػؿ عػاـ بإعػادة تقيػيـ عينػة الشػركات الداخمػة فػي احتسػاب مؤشػر
القدس مف حيث:
 .1عدد الشركات الداخمة في احتساب المؤشر )إف لزـ تعديميا).
 .2تعػديؿ الشػركات الداخمػة فػي العينػة )إضػافة شػركات جديػدة ،اسػتبقاء شػركات مكجػكدة فػي
العينة قبؿ تعديميا،كاستبعاد شركات مكجكدة في العينة قبؿ تعديميا( .

 2.2.7.2محددات اختيار العينة الجديدة لمؤشر القدس:
تتـ عممية اختيار العينة اعتمادان عمى المحددات التالية ،مع أىمية الترتيب ليذه المحددات:
 .1القيمة السكقية لألسيـ
 .2عدد جمسات التداكؿ
 .3معدؿ دكراف السيـ
 .4عدد األسيـ المتداكلة
 .5قيمة األسيـ المتداكلة
 .6عدد الصفقات 
الشركات التي تتكون منيا عينة مؤشر القدس حتى نياية 2014
 .1البنؾاإلسالميالعربي(AIBالبنكؾكالخدماتالمالية)
 .2بنؾفمسطيف(BOPالبنكؾكالخدماتالمالية) 
 .3البنؾاإلسالميالفمسطيني(ISBKالبنكؾكالخدماتالمالية) 
 .4البنؾالكطني(TNBالبنكؾكالخدماتالمالية) 
 .5بنؾالقدس(QUDSالبنكؾكالخدماتالمالية) 
 .6التأميفالكطنية(NICالتأميف) 
 .7فمسطيفلمتنميةكاالستثمار(PADICOاالستثمار) 
 .8الشركةالعربيةالفمسطينيةلالستثمار(ايبؾ)(APICاالستثمار) 
 .9فمسطيفلالستثمارالعقارم(PRICOاالستثمار) 
 .10االتصاالتالفمسطينية(PALTELالخدمات) 
 .11الفمسطينيةلمكيرباء(PECالخدمات) 
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 .12مكبايؿالكطنيةالفمسطينيةلالتصاالت(WATANIYAالخدمات) 
 .13بيرزيتلألدكية(BPCالصناعة) 
 .14سجايرالقدس(JCCالصناعة) 
 .15القدسلممستحضراتالطبية(JPHالصناعة) 
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خذول ( :)2.2يهخص ألهى يؤشراث انبىرصت انفهضطُُُت يٍ انعاو .2015-1997
التغير

مؤشر

السنوي في

القدس

القيمة السوقية

المعدل اليومي

مؤشر القدس

بتاريا

بالدوالر

لعدد الصفقات

()%

12/31

المعدل اليومي

المعدل اليومي

لقيمة األسيم

لعدد األسيم

المتداولة

المتداولة

عدد الصفقات

قيمة األسيم

عدد األسيم

المتداولة بالدوالر

المتداولة

عدد
جمسات
التداول

عدد الشركات
المدرجة بتاريا

السنة

12/31

39.13%

139.13

510,036,142

30

381,531

151,523

1,957

25,181,030

10,000,526

66

19

1997

11.39%

154.98

600,496,739

76

685,316

167,468

7,639

68,531,587

16,746,845

100

20

1998

52.77%

236.76

735,936,934

73

1,028,029

471,155

10,625

150,092,262

68,788,626

146

22

1999

-12.31%

207.62

768,190,283

95

895,564

441,660

20,143

188,964,084

93,190,283

211

25

2000

-6.08%

195

727,270,525

51

462,708

207,607

8,205

74,496,050

33,424,798

161

25

2001

-22.48%

151.16

581,826,876

46

450,817

186,634

4,579

45,081,693

18,663,494

100

28

2002

18.95%

179.81

655,463,931

47

261,349

180,737

10,552

58,280,758

40,304,432

223

27

2003

54.36%

277.56

1,096,525,380

112

821,954

424,766

27,296

200,556,709

103,642,845

244

27

2004

306.61%

1128.6

4,457,227,305

678

8,521,050

1,502,306

166,807

2,096,178,223

369,567,295

246

28

2005

-46.39%

605

2,728,811,088

633

4,484,739

935,670

150,592

1,067,367,951

222,689,351

237

33

2006

-12.85%

527.26

2,474,679,018

316

3,280,117

1,207,350

157,300

813,469,090

299,422,814

247

35

2007

-16.23%

441.66

2,123,057,098

624

4,857,394

1,390,036

152,319

1,185,204,211

339,168,807

242

37

2008

11.62%

493

2,375,366,531

361

2,034,120

971,046

88,838

500,393,398

238,877,373

246

39

2009

-0.69%

489.6

2,449,901,545

331

1,812,082

925,768

82,625

451,208,529

230,516,370

249

40

2010

-2.59%

476.93

2,782,469,900

250

1,474,388

744,131

61,928

365,648,216

184,544,375

248

46

2011

0.14%

477.59

2,859,140,375

166

1,098,154

591,583

41,442

273,440,441

147,304,208

249

48

2012

13.37%

541.45

3,247,478,385

184

1,414,001

842,182

44,425

340,774,269

202,965,939

241

49

2013

-5.48%

511.77

3,187,259,624

168

1,444,560

741,000

41,257

353,917,125

181,545,154

245

49

2014

4.10%

532.73

3,339,196,379

126

1,302,391

705,304

31,014

320,388,213

175,229,463

246

50

2015
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جػػدكؿ2.2يكضػػحالتغيػػرالسػػنكملمؤشػػرالقػػدسكذلػػؾمػػفخػػالؿحسػػابالتغيػػرفػػي

قيمةالمؤشرخالؿالعاـالحاليمقارنتابالعاـالماضيكنسبةمئكيةكمفخالؿالجدكؿالحظنا
بػػأفىنػػاؾتذبػػذبكعػػدـاسػػتقرارفػػيعائػػدمؤشػػرالقػػدسخػػالؿالفتػرةمػػفعػػاـ1997الػػيعػػاـ

 .2005

كمػػفالمالحػػظأنػػوفػػيعػػاـ2005ازدادمؤشػػرالقػػدسالػػي1128.60نقطػػةمقارنتػػا

بالعػػاـ2004الػػذمسػػجؿفيػػومؤشػػرالقػػدس277.56نقطػػةكىػػذايعنػػيبػػأفالتغيػػرفػػيعائػػد
المؤشرارتفعبنسػبة%306كلػذلؾقػاـالباحػثباسػتثناءعػاـ2005مػففتػرةالد ارسػة(2005
–)2014كذلػػؾبسػػببكجػػكدطف ػرهأكفقاعػػو) (bubbleعػػاـ2005ممكػػفأفتػػؤثرعمػػي

تحميؿالبياناتالمتعمقةبالدراسة .

كمامفالمالحظأيضاخػالؿفتػرةالد ارسػةمػفعػاـ2006الػيعػاـ2014بػأفىنػاؾ

استقرارفيمؤشرالقدسخالؿفتػرةالد ارسػة()2014–2006كالتػيانحصػرتقيمتػومػابػيف
476.96نقطةالي605نقطة .

66

الفصل الجالح
إجـــرا ات الدراشــــُ التطبًقًُ

انفصم انثانث
إخراءاث انذراصت انتطبُقُت
 3.1مقيييدمة:
يعػػرض ىػذا الفصؿ اإلج ػراءات كالخطػكات المنيجيػػة التي تمت في مجػاؿ الدراسة ،

حيثيتناكؿمجتمػعالد ارسػػة،كالعينػةالتيطبقتعمييػاالد ارسػة،إضػافػةن إلىتكضيػحاألدكات

ػاكمنيجيا،كأخي انر األساليباإلحصائيػةالتياستخدمتفي

المستخدمػةفيالد ارسػةكخطكاتي

تحميػؿالبيانػاتكتـاالعتمادعمييافيتحميؿالدراسة .

 3.2منيجية الدراسة:
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تـتحديدجكانبكأبعادالظاىرةمكضعالدراسةمفخالؿ

مراجعة الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الدراسة التي تسعى لمتعرؼ عمى العالقة بيف
المخاطرالنظاميةكالعكائدالماليةالسنكيةلمشركاتالمساىمةالمدرجةفيبكرصةفمسطيف،فقد

اتبعت ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي الذم ييدؼ الى تكفير البيانات كالحقائؽ عف
المشكمةمكضكعالدراسةلتفسيرىاكالكقكؼعمىدالالتيا .

 3.3طرق جمع البيانات:
تمتمراجعةالكتب كالمراجعالعربيةكاألجنبية كالدكرياتكالمنشكراتالمتعمقةبالظاىرة
قيدالدراسة،كالتيتتعمؽبدراسةالعالقةبيفالمخاطرالنظاميةكعكائداألسيـ،كأيةمراجعقد
تسيـ في إثراء الدراسة بشكؿ عممي،كذلؾ بغرضالتعرؼ عمىالطرؽ العمميةالسميمة في
كتابةالدراسات،ككذلؾأخذتصكرعاـعفآخرالمستجداتالتيحدثتكتحدثفيمجاؿ
الدراسة،كماتـاالستعانةبالتقارير كالنشرات الصادرة عف المؤسسات كالمراكز ذات العالقة مثؿ
بكرصةفمسطيف .

 3.4مجتمييع الدراسة:
يتككفمجتمعالدراسةمفكافةالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيفكالتيبمهعددىا

حتىنيايةعاـ)49( 2014شركةمكزعةعمىخمسقطاعاتكىي(:قطاعاالستثمار،
قطاعالبنكؾ،قطاعالتأميف،قطاعالخدمات،كقطاعالصناعة)،كقدتـالحصكؿعمىأسعار

التداكؿ اليكمية الخاصة بيذه الشركات عف الفترة مف ( )2014-2006مف خالؿ المكقع

اإللكتركنيالرسميلبكرصةفمسطيف( .)www.pex.ps
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ومن أىم خصائص ىذا المجتمع مايمي:
 .1قمةعددالشركاتالمدرجةفيالبكرصةالفمسطينية.
 .2ضعؼالتداكؿفيالبكرصةالفمسطينيةبشكؿعاـ.
 .3حققػػتالبكرصػػةالفمسػػطينيةخسػػائرف ػػياألع ػكاـ

،2010،2008،2007،2006

 .2014 ،2011
كماتككنتعينةالدراسةمفجميعالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسػطيفكالتػيتنطبػؽ
عميياالشركطالتالية :
مدرجةفيبكرصةفمسطيفخالؿفترةالدراسةمف.2014-2006

.1
 .2الزالتأسيميامتداكلةكلـيتـتعميؽتداكليا.
 .3لديياعددأياـتداكؿاليقؿعف50يكـسنكيان(تقريبػانبمعػدؿتػداكؿ:يػكـكاحػدأسػبكعيان
خالؿالسنة).
 .4تكفرأسعارإغالقياالسنكيةخالؿفترةالدراسة.
 .5أالتككفمدرجةفينفسالعاـ(لياسعرإغالؽسنكمفيالعاـالسابؽ) .
كبالتػػاليالعينػػةالنيائيػػةالتػػيتػػـإجػراءالد ارسػػةعمييػػامػػف2014-2006تتكػػكفمػػف
()39شركة،كيكضحالجدكؿرقـ()3.1تكزيععينةالدراسةمف .2014-2006
جدول رقم ( :)3.1توزيع عينة الدراسة حسب السنوات من 2014-2006
عدد الشركات المدرجة التي

انطبقت عمييا شروط العينة
21
22
27
29
30
25
25
26
27

عدد الشركات

المدرجة وال زالت
متداولة
27
30
32
34
37
43
45
46
47
المصدر :اعداد الباحث
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عدد الشركات
المدرجة
33
35
37
39
40
46
48
49
49

السنة
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2014-2006  الشركات التي انطبقت عمييا شروط العينة خالل السنوات من:)3.2( جدول رقم
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
ريز انشركت


ABRAJ

    
AHC
        
AIB
        
AIG


AQARIYA






ARAB
  

 
ARE
     
AZIZA


      
BOP
        
BPC
    




GCOM
    




GMC
 







GUI
 
 

ISBK
     



JCC
        
JPH


      
LADAEN








NAPCO








NCI
      


NIC




 

NSC



   


PADICO
        
PALTEL



    

PCB


     

PEC









PHARMACARE








PIBC



   

PID

 
     
PIIC





   
PLAZA




    
PRICO
        
QUDS









RSR


TIC
   



TNB
      

UCI

 

VOIC
      

WASSEL







WATANIYA
27 26 25 25 30 29 27 22
21
ًعدد الشركات سنويا
 اعذاد ازباحث:از صذر
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و
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

 3.5قياس متغيرات الدراسة:
 3.5.1قياس المتغيرات المستقمة:
يتمثؿالمتغيرالمستقؿليذهالدراسةبالمخاطرالنظامية(التياليمكفتفاديياكتن كيعيا)
لمشركاتالمساىمةالعامةالمدرجةفيبكرصةفمسطيفكالذميستدؿعميػومػفخػالؿالمتغيػرات
التالية :
 .1مخاطر السوق (بيتا)

:

كقػدعرفيػا )Brigham, (2013عمػىانيػاىػيمقػدارالتغيػرالنسػبيالمتكقػعحدكثػو
فيعائدالسيـنتيجػةلمتغيػرالحػادثفػيعائػدمحفظػةالسػكؽ(عائػدمؤشػرالقػدس)،كتحسػب
قيمةبيتا( )مفخالؿالمعادالتالتالية :

()3.1



ػاطرةالسػكؽلمسػيـ :cov(ri , rm)،iالتبػايفالمشػترؾبػيف
حيػثأف) (:معامػؿمخ 

عكائدالسيـiكعكائدمحفظةالسكؽممثمػةبالعكائػدعمػىمؤشػرالقػدس:var (rm)،التبػايففػي
عكائدمحفظةالسكؽ:(σ i)،اإلنحراؼالمعيػارملعكائػدالسػيـ:(σ m)،iاإلنحػراؼالمعيػارم
لعكائدمحفظةالسكؽ،

:معامؿاالرتباطبيفعكائدالسيـiكعكائدمحفظةالسكؽ .

كاشػار ) Agarwalla, (2014انػويمكػفحسػابالعكائػدعمػىمحفظػةالسػكؽممثمػةفػيالعكائػد
عمىمؤشرالقدسمفخالؿالمعادلةالتالية :
)(3.2

حي ػػثأف

:العائ ػػدعم ػػىمؤش ػػرالق ػػدس: ،المكغ ػػاريتـالطبيع ػػي،

اإلغالؽالحاليلمؤشرالقدس،

:س ػػعر

:سعراإلغالؽالسابؽلمؤشرالقدس،كقػدتػـحسػاب

معامػػؿبيتػػابنػػاءانعمػػىبيانػػاتألسػػعاراإلغػػالؽاليكميػػةلألسػػيـكمؤشػػرالقػػدس،كتػػـالحصػػكؿ
عمىالبياناتألسعاراإلغالؽمفالمكقعالرسميلبكرصةفمسطيف( .)www.pex.ps
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جدول رقم ( :)3.3متوسط قيمة معامل بيتا لممحفظة التي تكونت منيا
عينة الدراسة من 2014-2006

السنة

p

2006

0.569

2007

0.561

2008

0.440

2009

0.425

2010

0.379

2011

0.500

2012

0.719

2013

0.629

2014

0.395
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 .2معيدل الصييرف لمييدينار عمييى الشيييكل:تػػـحسػابوبنػػاءانعمػىالمتكسػػطالحسػابيلسػػعرالشػػراء
كالبيػػعفػػينيايػػةالسػػنة،كتػػـالحصػػكؿعمػػىالبيانػػاتالمطمكبػػةمػػفالمكقػػعالرسػػميلسػػمطة
النقدالفمسطينية ) .) www.pma.ps
جدول رقم ( :)3.4الوسط الحسابي لسعر الشراء والبيع في اخر العام لمعدل
صرف الدينار عمى الشيكل من 2014-2006

السنة

Exchange Rate JD/ NIS

2006

5.965

2007

5.452

2008

5.312

2009

5.348

2010

5.028

2011

5.330

2012

5.261

2013

4.906

2014

5.499
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 .3معيدل الصييرف لمييدوالر عميى الشيييكل:تػـحسػػابوبنػاءانعمػػىالمتكسػطالحسػػابيلسػعرالشػراء
كالبيػػعفػػينيايػػةالسػػنة،كتػػـالحصػػكؿعمػػىالبيانػػاتالمطمكبػػةمػػفالمكقػػعالرسػػميلسػػمطة

النقدالفمسطينية ).)www.pma.ps

جدول رقم ( :)3.5الوسط الحسابي لسعر الشراء والبيع في اخر العام لمعدل
صرف الدوالر عمى الشيكل من 2014-2006

السنة

Exchange Rate USD/ NIS

2006

4.230

2007

3.854

2008

3.766

2009

3.791

2010

3.565

2011

3.808

2012

3.730

2013

3.478

2014

3.899
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 .4نسبة النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي:كتحسبمفخالؿنسبةالتغيرفي
نصيبالفردمفإجماليالناتجالمحمػيلمسػنةالحاليػةعػفالسػنةالتػيسػبقتيا،كتػـالحصػكؿ
عمىالبياناتالمطمكبةمفالمكقعالرسميلمبنؾالدكلي(.)www.worldbank.org
جدول رقم ( :)3.6نسبة النمو في نصيب الفرد من إجمالي
الناتج المحمي من 2014-2006

السنة

Annual GDP Growth Rate per Capita

2006

-0.069

2007

-0.042

2008

-0.112

2009

0.175

2010

-0.006

2011

0.047

2012

0.109

2013

-0.070

2014

-0.043

المصدر :اعداد الباحث
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 .5نسبة النمو في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي:كتحسبمفخالؿنسبةالتغيرفي
نصيبالفردمفإجماليالدخؿالقكميلمسػنةالحاليػةعػفالسػنةالتػيسػبقتيا،كتػـالحصػكؿ

عمىالبياناتالمطمكبةمفالمكقعالرسميلمبنؾالدكلي( .)www.worldbank.org
جدول رقم ( :)3.7نسبة النمو في نصيب الفرد من إجمالي
الدخل القومي من 2014-2006

السنة

Annual GNP Growth Rate per Capita

2006

-0.058

2007

-0.033

2008

-0.109

2009

0.146

2010

-0.011

2011

0.052

2012

0.116

2013

-0.057

2014

-0.032

المصدر :اعداد الباحث

 .6نسييبة إجمييالي االدخييار المحمييي ميين إجمييالي النيياتج المحمييي:كتحسػػبمػػفخػػالؿقسػػمة
إجمػػالياالدخػػارالمحمػػيعمػػىاجمػػاليالنػػاتجالمحمػػي،تػػـالحصػػكؿعمػػىالبيانػػاتالمطمكبػػة
مفالمكقعالرسميلمبنؾالدكلي( .)www.worldbank.org
جدول رقم ( :)3.8نسبة إجمالي االدخار المحمي من إجمالي
الناتج المحمي من 2014-2006

السنة

Annual GDP Savings Rate

2006

-0.365

2007

-0.365

2008

-0.316

2009

-0.317

2010

-0.221

2011

-0.197

2012

-0.182

2013

-0.162

2014

-0.243

المصدر :اعداد الباحث
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 .7التضخم:كيحسبمفخالؿنسبةالتغيرفيمؤشرأسػعارالمسػتيمؾمػفسػنةألخػرل،كتػـ
الحص ػػكؿعم ػػىالبيان ػػاتالمطمكب ػػةم ػػفخ ػػالؿالمكق ػػعالرس ػػميلمجي ػػازالمرك ػػزملإلحص ػػاء

الفمسطيني(.)www.pcbs.gov.ps

جدول رقم ( :)3.9معدل التضخم السنوي في فمسطين
السنة

Annual Inflation Rate

2006

0.038

2007

0.018

2008

0.099

2009

0.027

2010

0.037

2011

0.029

2012

0.028

2013

0.017

2014

0.017

المصدر :اعداد الباحث

 .8مخاطر اعادة االستثمار (الفائدة عمى ودائع اليدوالر):كتحسػبمػفخػالؿالمتكسػطالمػرجح
ألسػعارالفائػدةعمػػىكدائػعالػػدكالرلمبنػكؾالعاممػػةفػيفمسػػطيف،كتػـالحصػػكؿعمػىالبيانػػات

المطمكبةمفالمكقعالرسميلسمطةالنقدالفمسطينية ).(www.pma.ps

جدول رقم ( :)3.10المتوسط المرجح ألسعار الفائدة عمى ودائع الدوالر
لمبنوك العاممة في فمسطين من 2014-2006

السنة

Weighted Average for Deposits Rate in USD $$

2006

0.029

2007

0.030

2008

0.008

2009

0.004

2010

0.003

2011

0.003

2012

0.004

2013

0.006

2014

0.008

المصدر :اعداد الباحث
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 .9مخيياطر أسييعار الفائييدة ( معييدالت الفائييدة) :ليبػػكر()LIBORاختصػػارلعبػػارةسػػعرالفائػػدة
ِ
ػارؼفػػيلنػػدف(ليبػػكر).كتسػػتخدموالبنػػكؾباعتبػػارهسػػعرفائػػدةمرجعػػيلالقت ػراض
بػػيفالمصػ
مفالبنكؾاألخرل.كىػيأسػعارالفائػدةاألكثػرقبػكاللمعقػكداصجمػةكالعقػكدالمسػتقبميةكعقػكد
مبادلةأسعارالفائدة،كتُعتبػرالجمعيػةالبريطانيػةلمبنػكؾ()BBAالمؤسسػةالتػيتُحػددسػعر

ِ
ػارؼفػػيلنػػدف.كتػػـحسػػابومػػفخػػالؿحسػػابالمتكسػػطألسػػعارالفائػػدة
الفائػػدةبػػيفالمصػ
الشيريةلكؿعاـ،كتـالحصكؿعمىالبياناتالمطمكبةمفمكقع( .(www.global-rates.com
جدول رقم ( :)3.11المتوسط السنوي ألسعار الفائدة الشيرية حسب الميبور
السنة

USD LIBOR

2006

0.050

2007

0.051

2008

0.023

2009

0.002

2010

0.002

2011

0.002

2012

0.001

2013

0.001

2014

0.001

المصدر :اعداد الباحث
 3.5.2قياس المتغير التابع:
يتمثؿالمتغيرالتابعليذهالد ارسػةبمتكسػطعكائػدالمحفظػةلمشػركاتالتػيانطبقػتعمييػاشػركط
عينةالدراسةكالمدرجةفيبكرصةفمسطيفمف،2014-2006كاشار )Agarwalla, (2014
انوباستخداـالمعادلةالتاليةتحسبعكائدالمحافظخالؿسنكاتالدراسة :
)(3.3

76

حيثأفحيثأف :العائدعمىسيـالشركة: ،المكغاريتـالطبيعي،

اإلغػػالؽالحػػاليلمسػػيـ،

:سػعر

:سػػعراإلغػػالؽالسػػابؽلمسػػيـ،كتػػـحسػػابالعكائػػدبنػػاءانعمػػى

أسعاراإلغالؽالسنكية،كمفثـحسػابمتكسػطالعكائػدالتػيشػممتياعينػةالشػركاتلكػؿسػنة
مف .2014-2006

كتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ عدة شركات مدرجة في بكرصة فمسطيف غيرت عممة

تداكليا مف الدينار لمدكالر كتـ تكحيد العممة عند حساب العكائد ليذه الشركات بناءان عمى
معدالتالصرؼالمعمنةمفقبؿسمطةالنقدالفمسطينيةحسبالسنةكذلؾلتجاكزأمخمؿفي

عممية حساب العكائد عمى أساس أسعر اإلغالؽ السنكية لمشركات التي تككنت منيا عينة

الدراسةككانتعمميةالتحكيؿكماىكمكضحفيالجدكؿرقـ( .)3.12

جدول رقم (  :)3.12الشركات التي قامت بتحويل عممة تداوليا من دينار إلى دوالر خالل فترة الدراسة من
2014-2006
سعر اإلغالق بعد التحويل
5.58 JD
5.4 JD
3.8 JD
3.79 JD
3.64 JD
3.19 JD
3.19 JD
2.15 JD
2.34 JD
JD
JD
JD
JD
JD
JD
JD
JD
JD

6.05
5.01
4.24
4.15
4.95
4.89
3.99
1.49
1.20

0.93 $$
0.58 $$
0.41 $$
0.41 $$
0.68 $$
0.69 $$
0.55 $$

معامل التحويل

0.708
0.708

سعر اإلغالق
5.58
5.4
3.8
3.79
3.64
3.19
3.19
3.03
3.3

عممة التداول
JD
JD
JD
JD
JD
JD
JD
US Dollar
US Dollar

6.05
5.01
4.24
4.15
4.95
4.89
3.99
2.1
1.7

JD
JD
JD
JD
JD
JD
JD
US Dollar
US Dollar

0.66
0.41
0.29
0.29
0.48
0.69
0.55

JD
JD
JD
JD
JD
US Dollar
US Dollar

0.708
0.708
0.708
0.708
0.708
0.708
0.708
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الشركة

BPC

JPH

NCI

السنة
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

سعر اإلغالق بعد التحويل
0.91 $$
1.01 $$
9.89 $$
7.19 $$
4 $$
4.41 $$
3.85 $$
3.84 $$
3.87 $$
3.6 $$
3.3 $$

JD
JD
JD
JD
JD
JD
JD
JD

معامل التحويل

0.94
0.66
0.56
0.86
0.85
0.85
0.85
0.78

0.708
0.708

سعر اإلغالق
0.91
1.01
7.00
5.09
4
4.41
3.85
3.84
3.87
3.6
3.3

عممة التداول
US Dollar
US Dollar
JD
JD
US Dollar
US Dollar
US Dollar
US Dollar
US Dollar
US Dollar
US Dollar

0.94
0.66
0.56
0.86
0.85
0.85
0.85
1.1

JD
JD
JD
JD
JD
JD
JD
US Dollar

0.708

الشركة

NIC

WASSEL

السنة
2013
2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

المصدر :اعداد الباحث

 3.6المعالجات اإلحصائية:

لتحقيؽأىداؼالدراسةكتحميؿالبياناتالتيتـتجميعيا،فقدتـاستخداـالعديدمف

األساليباإلحصائيةالمناسبةباستخداـالحزـاإلحصائيةلمعمكـاالجتماعية(،)SPSSكقدتـ

استخداـاألساليباإلحصائيةالتالية :

 .1إحصيياءات وصييفية منيييا:المتكسػػطالحسػػابيكاالنحػراؼالمعيػػارمكأكبػػرقيمػػةكأصػػغر
قيمة،ممايفيدفيكصؼمتغيراتالدراسة.

 .2اختبار التوزيع الطبيعي:اختبارككلمجركؼ-سػمرنكؼ( )Sample K-S -1لمعرفػة
مااذاكانتالمتغيراتالمستقمةتتبعلمتكزيعالطبيعياـاللتحديداالختباراتالمناسبة.

 .3مصفوفة االرتباط:اختبارتحميؿاالرتباطكبمستكلمعنكية()0.05لقياسالعالقػةبػيف
المتغيراتالمستقمةكالمتغيرالتابع.

 .4اختبييار ):)VIFمعامػػؿتضػػخـالتبػػايف،كالػػذميفيػػدفػػيمعرفػػةاالزدكاجالخطػػيبػػيف
المتغيراتالمستقمةكاستبعادالمتغيراتالتيتعانيمفىذهالظاىرة.
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 .5معادلييية االنحيييدار:تحمي ػػؿاالنحػػدارالخط ػػيالمتعػػددكذل ػػؾلمحصػػكؿعم ػػىاالختب ػػارات
التالية:

:R- square -لمتعرؼعمىالقدرةالتفسيريةلنمكذجالدراسة.

 اختبار ) :(Fتـ استخداـ ىذا االختبار الختبار معنكية نمكذج الد ارسػة ككػؿكمقارنتيػابالنماذجاألخرل،كالذمتـالتكصؿإليوبأسمكباالنحدارالمتعدد.

 اختبار) :(Tتـ استخداـ ىذا االختبار الختبار معنكية معامالت المتغيراتالمستقمةكؿعمىحده،كالذمتـالتكصؿإليوبأسمكباالنحدارالبسيط.

 3.7التحميل الوصفي لممتغيرات المستقمة والمتغير التابع:
جدول رقم (  :)3.13التحميل الوصفي لممتغيرات المستقمة والمتغير التابع
Minimum
0.3790

Maximum
0.7190

Std. Deviation
0.1154

Mean
0.5130

4.9060

5.9650

0.3003

5.3446

3.4783

4.2300

0.2127

3.7913

- 0.1123

0.1749

0.0940

- 0.0014

- 0.1099

0.1464

0.0855

0.0014

- 0.3656

- 0.1623

0.0789

- 0.2633

0.0172

0.0989

0.0254

0.0347

0.0029

0.0302

0.0110

0.0108

0.0009

0.0515

0.0215

0.0150

- 0.4723

0.0917

0.1868

- 0.1162

حيث أن:

المصدر:اعداد الباحث

 :X1 .1مخاطر السوق مقاسة بمتوسط بيتا لممحفظة.

 :X2 .2مخاطر التغير في معدل الصرف لمدينار عمى الشيكل.

 :X3 .3مخاطر التغير في معدل الصرف لمدوالر عمى الشيكل.
 :X4 .4مخاطر التغير في معدل النمو لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي.
 :X5 .5مخاطر التغير في معدل النمو لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.

 :X6 .6مخاطر التغير في معدل إجمالي االدخار المحمي من إجمالي الناتج المحمي.
 :X7 .7مخاطر التغير في معدل التضخم.
 :X8 .8مخاطر اعادة االستثمار.
 :X9 .9مخاطر أسعار الفائدة.

 :Y=R .10متوسط العائد السنوي لمشركات التي تكونت منيا المحفظة.
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Variables

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
Y

 3.8اختبار التوزيع الطبيعي :اختبار كولمجروف -سمرنوف )(1- Sample K-S

فيمػػايمػػياختبػػاركػػكلمجركؼ-سػػمرنكؼلمعرفػػةمػػااذاكانػػتالبيانػػات(المتغيػػرالتػػابع)

تتبػػعالتكزيػػعالطبيعػػيأـالكىػػكاختبػػارضػػركرمفػػيحالػػةاسػػتخداـاالختبػػاراتالمعمميػػة،ألف
معظػـىػذهاالختبػارات المعمميػة تشػترط أفيكػكف تكزيػع البيانػات طبيعيػان،كيكضػحالجػدكؿرقػـ
()3.14نتائجاالختبارحيثأفالقيمةاالحتمالية لسنكاتالدراسةكالعينةككؿأكبرمف،0.05
كىذايدؿعمىأفالبياناتتتبعالتكزيعالطبيعيكيجباستخداـاالختباراتالمعممية .
جدول رقم (:)3.14

اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
القيمة

البيان

قيمة Z

2006

0.458

0.985

2007

0.753

0.622

2008

0.717

0.682

2009

0.782

0.574

2010

1.142

0.148

2011

0.862

0.447

2012

0.984

0.287

2013

0.841

0.478

2014

0.882

0.418

2014-2006

0.600

0.864

المصدر :اعداد الباحث
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االحتمالية

متغيييييييرات الدراسييييييييية

خذول رقى ( :)3.15يصفىفت االرتباط بٍُ انًتغُراث انًضتقهت وانًتغُر انتابع:

 : X1مخاطر السوق مقاسة بمتوسط بيتا لممحفظة

مستوى المعنوية

 : X2مخاطر التغير في معدل الصرف لمدينار عمى الشيكل

مستوى المعنوية

 : X3مخاطر التغير في معدل الصرف لمدوالر عمى الشيكل

مستوى المعنوية

 : X4مخاطر التغير في معدل النمو لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي

مستوى المعنوية

 : X5مخاطر التغير في معدل النمو لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي

مستوى المعنوية

 : X6مخاطر التغير في معدل إجمالي االدخار المحمي من إجمالي الناتج المحمي

مستوى المعنوية

 : X7مخاطر التغير في معدل التضخم

مستوى المعنوية

 : X8مخاطر اعادة االستثمار

مستوى المعنوية

 : X9مخاطر أسعار الفائدة

مستوى المعنوية

 :Rمتوسط العائد السنوي لممحفظة
مستوى المعنوية

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

R

1

-0.006

-0.011

0.076

0.153

0.243

-0.27

0.239

0.172

-0.168

-

0.987

0.978

0.846

0.695

0.529

0.483

0.536

0.658

0.666

-0.006

1

0.999

-0.122

-0.108

-0.71

0.052

0.705

0.669

-0.775

0.987

-

**0

0.754

0.782

*0.032

0.893

*0.034

*0.049

*0.014

-0.011

0.999

1

-0.111

-0.096

-0.689

0.053

0.683

0.649

-0.772

0.978

**0

-

0.776

0.806

*0.04

0.892

*0.043

0.059

*0.015

0.076

-0.122

-0.111

1

0.994

0.198

-0.373

-0.43

-0.469

0.587

0.846

0.754

0.776

-

**0

0.609

0.323

0.247

0.203

0.096

0.153

-0.108

-0.096

0.994

1

0.245

-0.425

-0.413

-0.468

0.567

0.695

0.782

0.806

**0

-

0.525

0.254

0.269

0.204

0.111

0.243

-0.71

-0.689

0.198

0.245

1

-0.292

-0.754

-0.827

0.584

0.529

*0.032

*0.04

0.609

0.525

-

0.446

*0.019

**0.006

0.099

-0.27

0.052

0.053

-0.373

-0.425

-0.292

1

-0.08

0.178

-0.46

0.483

0.893

0.892

0.323

0.254

0.446

-

0.837

0.647

0.213

0.239

0.705

0.683

-0.43

-0.413

-0.754

-0.08

1

0.959

-0.689

0.536

*0.034

*0.043

0.247

0.269

*0.019

0.837

-

**0

*0.04

0.172

0.669

0.649

-0.469

-0.468

-0.827

0.178

0.959

1

-0.751

0.658

*0.049

0.059

0.203

0.204

**0.006

0.647

**0

-

*0.02

-0.168

-0.775

-0.772

0.587

0.567

0.584

-0.46

-0.689

-0.751

1

0.666

*0.014

*0.015

0.096

0.111

0.099

0.213

*0.04

*0.02

-

المصدر :اعداد الباحث

** االرتباط دال احصائياً عند مستوى داللة  * ، 0.01االرتباط دال احصائياً عند مستوى داللة 0.05
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الفصل الرابع
اختبــار الفرضًات و حتلًــل الهتــائج



انفصم انرابع
اختبار انفرضُاث و تسهُم انُتائح
 4.1اختبار فرضيات الدراسة:
 4.1.1اختبيييار الفرضيييية الرئيسيييية التيييي تييينص عميييى ميييايمي  (:ال توجيييد عالقييية ذات داللييية
إحصائية بين المخاطر النظامية من جية ومتوسط العائد السنوي لمحفظية األسييم المدرجية
في بورصة فمسطين من جية أخرى عند مستوى داللة .)α =0.05
الختبار ىذه الفرضية تم صياغة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1التكجػػدعالقػػةذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمخػػاطرالسػػكؽمقاسػػةبمتكسػػطبيتػػالممحفظػػة
مفجيةكمتكسطالعائدالسنكملمحفظةاألسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيفمفجية

أخرلعندمستكلداللة.α =0.05

 .2التكجدعالقةذاتداللةإحصائيةبيفمخاطرالتغيرفػيمعػدؿالصػرؼلمػدينارعمػى
الشيكؿمفجيةكمتكسطالعائدالسنكملمحفظػةاألسػيـالمدرجػةفػيبكرصػةفمسػطيف
مفجيةأخرلعندمستكلداللة.α =0.05

 .3التكجدعالقةذاتداللةإحصائيةبيفمخاطرالتغيرفػيمعػدؿالصػرؼلمػدكالرعمػى
الشيكؿمفجيةكمتكسطالعائدالسنكملمحفظػةاألسػيـالمدرجػةفػيبكرصػةفمسػطيف
مفجيةأخرلعندمستكلداللة.α =0.05

 .4التكجػػدعالقػػةذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمخػػاطرالتغيػػرفػػيمعػػدؿالنمػػكلنصػػيبالفػػرد
مػػفإجمػػاليالنػػاتجالمحمػػيمػػفجيػػةكمتكسػػطالعائػػدالسػػنكملمحفظػػةاألسػػيـالمدرجػػة
فيبكرصةفمسطيفمفجيةأخرلعندمستكلداللة.α =0.05

 .5التكجػػدعالقػػةذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمخػػاطرالتغيػػرفػػيمعػػدؿالنمػػكلنصػػيبالفػػرد
مػػفإجمػػاليالػػدخؿالقػػكميمػػفجيػػةكمت كسػػطالعائػػدالسػػنكملمحفظػػةاألسػػيـالمدرجػػة
فيبكرصةفمسطيفمفجيةأخرلعندمستكلداللة.α =0.05

 .6التكجدعالقةذاتداللةإحصائيةبيفمخاطرالتغيرفيمعػدؿإجمػالياالدخػارالمحمػي
مػػفإجمػػاليالنػػاتجالمحمػػيمػػفجيػػةكمتكسػػطالعائػػدالسػػنكملمحفظػػةاألسػػيـالمدرجػػةفػػي
بكرصةفمسطيفمفجيةأخرلعندمستكلداللة.α =0.05
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 .7التكجػػدعالقػػةذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمخػػاطرالتغيػػرفػػيمعػػدؿالتضػػخـمػػفجيػػة

كمتكسػطالعائػػدالسػنكملمحفظػػةاألسػيـالمدرجػػةفػػيبكرصػةفمسػػطيفمػفجيػػةأخػػرل
عندمستكلداللة.α =0.05

 .8التكج ػػدعالق ػػةذاتدالل ػػةإحص ػػائيةب ػػيفمخ ػػاطرإع ػػادةاالس ػػتثمارمقاس ػػةبالمتكس ػػط
المػػرجحلمعػػدؿالفائػػدةعمػػىكدائػػعالػػدكالرمػػفجيػػةكمتكسػػطالعائػػدالسػػنكملمحفظػػة
األسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيفمفجيةأخرلعندمستكلداللة.α =0.05

 .9التكجػدعالقػةذاتداللػػةإحصػائيةبػيفمخػػاطرأسػعارالفائػدةمقاسػػةبمعػدالتالفائػػدة
))LIBORمػػفجيػػةكمتكسػػطالعائػػدالسػػنكملمحفظػػةاألسػػيـالمدرجػػةفػػيبكرصػػة

فمسطيفمفجيةأخرلعندمستكلداللة.α=0.05

الختبار فرضيات الدراسة سوف يتم االعتماد عمى طريقيين:

 الطريقةاألكلىىيمعامؿاالنحدارالخطيبطريقةSTEPWISE
 الطريقةالثانيةىيطريقةمعامؿاالرتباط

 4.2اختبار الفرضيات
 4.2.1نموذج االنحدار الخطي التدريجي:
تـ استخداـ نم كذج اإلنحدار الخطي التدريجي لقياس أثر المخاطر النظامية عمى
متكسط  العائد السنكم لمحفظة األسيـ المدرجة في بكرصة فمسطيف  ،كايجاد معادلة تربط
بينيما كاختيار افضؿ نمكذج قادر عمى تفسير التبايف في متغير الدراسة التابع كىك متكسط
العائدالسنكملمحفظةاألسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيف .
اختبار االزدواج الخطي عن طريق حساب معامل تضخم التباين:


االزدكاجالخطييشيرلالرتباطالقكمبيفالمتغيراتالمستقمة،كىذهالمشكمةتؤثرعمى

طريقةتفسيرالعالقةبيفالمتغيراتالمستقمةكالمتغيرالتابع،كلتشخيصكجكدىذهالظاىرةتـ
حساب معامل تضخم التباين  ،VIFحيث انو لك زادت قيمة المعامؿ عف  10يككف ىناؾ
مشكمةازدكاجخطيكيفضؿعدـادخاؿىذاالمتغيرلمنمكذج .
كقدعرؼ ) Gujarati, (2004أفمعامؿتضخـالتبايفىك:
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 حيػػث Ri2ىػػكمربػػعمعامػػؿاالرتبػػاطالخط ػي المتعػػددبػػيفالمتغيػػر Xiكالمتغي ػرات
األخػرلفػػي النمكذج،كقػدأشػارأنػوكفقػاليػذااألسػمكبيعػداالزدكاجالخطػيمشػكمةإذاكانػت
VIF

> .10

 كتكم ػ ػػفأىمي ػ ػػةمش ػ ػػكمةاالزدكاجالخط ػ ػػيف ػ ػػيالنت ػ ػػائجالمترتب ػ ػػةعمػ ػ ػى كجكدى ػ ػػاكق ػ ػػد
أش ػ ػػار ) GUJARATI (2004إلىىذهالنتائجكىي :
 .1تضخـبعضتبايناتمقدراتمعالـاالنحدار .
 .2حدكثتغيركبيرفػيقيمػةبعػضمقػدراتمعػالـاالنحػدارعنػدإضػافةأكحػذؼأحػد
المتغيػراتأكأحدالمشاىداتمفالنمكذجكىكمايعرؼبعدـثباتالتقديرات .
 .3اتساعفتراتالثقةلمعالـاالنحدارالخاصةبالمتغيراتاليامةفيالنمكذج .
 .4إشارات معامالت االنحدار المقدرة قد تككف عمى عكس المتعارؼ عمية نظريا أك
تجريبيا .
 .5انخف ػػاضمعنكي ػػةإحص ػػائية tالمحس ػػكبة ل ػػبعضمع ػػامالتاالنح ػػدارالجزئي ػػةعم ػػى
ال ػػرغـم ػػفارتفاعقيمةمعامؿالتحديد.
لكحظ مف مصفكفة االرتباط مف جدكؿ رقـ ( )3.15أف معامؿ االرتباط بيف معامؿ
صرؼ الدينار عمى الشيكؿ  ،الدكالر عمى الشيكؿ =  ( 0.999تقريبا ارتباط تاـ مكجب)،
معامؿاالرتباطبيف مخاطرالتغيرفيمعدؿالنمكلنصيبالفردمفإجماليالناتجالمحمي،
مخاطر التغير في معدؿ النمك لنصيب الفرد مف إجمالي الناتج القكمي = ( 0.994تقريبا
ارتباط تاـ مكجب) ،كبالتالي يجب استثناء احدىـ كاال سنكاجو مشكمة االزدكاج الخطي في
النمكذج كالتي ستؤثر عمى معنكية المتغيرات قيد الدراسة ،كىذا ماتقكـ بو طريقة االنحدار
التدريجيحيثانياتاخذبعيفاالعتبارافضؿالمتغيراتفقطكتستثنيالمتغيراتالتيتعاني
مف مشكمة االزدكاج الخطي تمقائيان كذلؾ حسب ترتيب ىذه المتغيرات في التحميؿ ،كستقكـ
الدراسة باختبار عدة نماذج لمكصكؿ الفضؿ معادلة انحدار خطي بطريقة  :stepwiseمع
االخذبعيفاالعتبارمعدؿصرؼالدينارعمىالشيكؿدكفمعدؿصرؼالدكالرعمىالشيكؿ،
معباقيالمتغيرات،كاالخذبعيفاالعتبارمعدؿالنمكلنصيبالفردمفإجماليالناتجالمحمي
تارة،كاالخذبعيفاالعتبارمعدؿالنمكلنصيبالفردمفإجماليالناتجالقكميتارةاخرل ،
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بعبارة أخرل فاف   stepwiseسكؼ تقكـ بإدخاؿ جميع المتغيرات المستقمة كتستثني
احدالمتغيراتالتيليامعامؿارتباطتاـ ( 7متغيراتمفاصؿ 9لكؿمرة)  ،كبنفسالكقت
سكؼتقكـباحتسابافضؿنمكذجيفسرالعالقةبيفالمتغيراتالمستقمةكالمتغيرالتابعكذلؾ
عمىفرضبأفالمتغيراتالمستقمةقدتفسربعضياببعضاكمفالناحيةاإلحصائيةاالرتباط
بينياعاليجدا .
أوالً :استثناء معدل الصرف لمدوالر عمى الشيكل  ،معدل النمو لنصيب الفرد من إجمالي
الناتج القومي
َ ضح من جذول ( )4.1بأن از غُزات از ف قلة از ٍاعفز از غُز سٍ از غُز از ابع ( م ىسظ
ازاائذ) هٍ
 مخاطرالتغيرفيمعدؿالصرؼلمدينارعمىالشيكؿ 
 مخاطرالتغيرفيمعدؿالنمكلنصيبالفردمفإجماليالناتجالمحمي 

خذول (َ )4.1ىضر َتُدت انًُىرج انًقترذ االول زضب طرَقت  :stepwiseاالَسذار انخطٍ انًتعذد نقُاس
أثر انًخاطر انُظايُت عهً يتىصظ انعائذ انضُىٌ نًسفظت األصهى انًذرخت فٍ بىرصت فهضطٍُ

قيمة

قيمة T

Sig

VIF

المحور
المقدار الثابت

2.257

4.206

*0.006

-

مخاطر التغير في معدل الصرف لمدينار عمى الشيكل

-0.444

-4.426

*0.004

1.015

مخاطر التغير في معدل النمو لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي

0.993

3.102

*0.021

1.015

المعامل

*المعامؿداؿاحصائيان
خذول (َ )4.2تائح اختبار ( )Fالختبار يذي يعُىَت انًُىرج االول

نموذج الدراسة

adj R2

R2

F

Sig

0.795

0.846

16.526

*0.004

*النمكذجداؿاحصائيان
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يتبػيف مػف الجػدكؿ رقػـ( )4.2أف مسػتكل المعنكيػة لنمػكذج الد ارسػة بمػه  0.004كىػك اقػؿ مػف
قيمة مستكل المعنكية المقبكؿ،0.05كىذا يعني أف النمكذجمقبكؿ عند مستكل معنكية .0.05
ثانياً :استثناء معدل الصرف لمدينار عمى الشيكل  ،معدل النمو لنصيب الفرد من إجمالي
الناتج القومي
َ ضح من جذول ( )4.3بأن از غُزات از ف قلة از ٍ اعفز از غُز سٍ از غُز از ابع ( م ىسظ

ازاائذ) هٍ (ام اس ثناء معدؿالصرؼلمدينارعمىالشيكؿ)

 مخاطرالتغيرفيمعدؿالصرؼلمدكالرعمىالشيكؿ


مخاطرالتغيرفيمعدؿالنمكلنصيبالفردمفإجماليالناتجالمحمي 

جدول ( )4.3يوضح نتيجة النموذج المقترح الثاني حسب طريقة  :stepwiseاالنحدار الخطي المتعدد

لقياس أثر المخاطر النظامية عمى متوسط العائد السنوي لمحفظة األسيم المدرجة في بورصة فمسطين 
قيمة

قيمة T

Sig

VIF

المحور
المقدار الثابت

2.267

4.278

*0.005

-

مخاطر التغير في معدل الصرف لمدوالر عمى الشيكل

-0.628

-4.501

*0.004

1.012

مخاطر التغير في معدل النمو لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي

1.008

3.195

*0.019

1.012

المعامل

*المعامؿداؿاحصائيان

خذول (َ )4.4تائح اختبار ( )Fالختبار يذي يعُىَت انًُىرج انثاٍَ

نموذج الدراسة

adj R2

R2

F

Sig

0.800

0.850

17.038

*0.003

*النمكذجداؿاحصائيان
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يتبيف مف الجدكؿ رقـ( )4.4أف مستكل المعنكية لنمكذج الدراسة بمه  0.003كىك اقؿ
مػفقيمػة مسػتكل المعنكيػة المقبػكؿ،0.05كىػذا يعنػي أف النمػكذجمقبػكؿ عنػد مسػتكل معنكيػة
 .0.05

كعندماتأخذبعيفاالعتبارمعدؿصػرؼالػدكالرعمػىالشػيكؿدكفمعػدؿصػرؼالػدينار
عمػػىالشػػيكؿفػػافالنتيجػػةتشػػابوالنتيجػػةالمدكنػػةفػػيالجػػدكليفالسػػابقيفاالأفقيمػػة

 2

R

ارتفعػػتمػػف%8426فػػيالنمػػكذجالسػػابؽالػػى%85فػػيالنمػػكذجالحػػالي،كذلػػؾكػػكف
اغمبالشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيفيتـتداكؿاسيميابعممةالدكالراالمريكي .

ثالثاً :استثناء معدل الصرف لمدوالر عمى الشيكل  ،معدل النمو لنصيب الفرد من إجمالي
الناتج المحمي
جدول ( )4.5يوضح نتيجة النموذج المقترح الثالث حسب طريقة  :stepwiseاالنحدار الخطي المتعدد

لقياس أثر المخاطر النظامية عمى متوسط العائد السنوي لمحفظة األسيم المدرجة في بورصة فمسطين 
قيمة

قيمة T

Sig

VIF

المحور
المقدار الثابت

2.282

4.125

*0.006

-

مخاطر التغير في معدل الصرف لمدينار عمى الشيكل

-0.449

-4.345

*0.005

1.012

مخاطر التغير في معدل النمو لنصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي

1.068

2.944

*0.026

1.012

المعامل

*المعامؿداؿاحصائيان

خذول (َ )4.6تائح اختبار ( )Fالختبار يذي يعُىَت انًُىرج انثانث

نموذج الدراسة

adj R2

R2

F

Sig

0.782

0.836

15.333

*0.004

*النمكذجداؿاحصائيان
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يتبيف مف الجدكؿ رقـ( )4.6أف مستكل المعنكية لنمكذج الدراسة بمه  0.004كىك اقؿ
مػفقيمػة مسػتكل المعنكيػة المقبػكؿ،0.05كىػذا يعنػي أف النمػكذجمقبػكؿ عنػد مسػتكل معنكيػة
 .0.05
رابعاً :استثناء معدل الصرف لمدينار عمى الشيكل  ،معدل النمو لنصيب الفرد من إجمالي
الناتج المحمي
جدول ( )4.7يوضح نتيجة النموذج المقترح الرابع حسب طريقة  :stepwiseاالنحدار الخطي المتعدد

لقياس أثر المخاطر النظامية عمى متوسط العائد السنوي لمحفظة األسيم المدرجة في بورصة فمسطين 
قيمة

قيمة T

Sig

VIF

المحور
المقدار الثابت

2.293

4.205

*0.006

-

مخاطر التغير في معدل الصرف لمدوالر عمى الشيكل

-0.636

-4.427

*0.004

1.009

مخاطر التغير في معدل النمو لنصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي

1.087

3.043

*0.023

1.009

المعامل

*المعامؿداؿاحصائيان

خذول (َ )4.8تائح اختبار ( )Fالختبار يذي يعُىَت انًُىرج انرابع

نموذج الدراسة

adj R2

R2

F

Sig

0.788

0.841

15.864

*0.004

*النمكذجداؿاحصائيان

يتبيف مف الجدكؿ رقـ( )4.8أف مستكل المعنكية لنمكذج الدراسة بمه  0.004كىك اقؿ
مػفقيمػة مسػتكل المعنكيػة المقبػكؿ،0.05كىػذا يعنػي أف النمػكذجمقبػكؿ عنػد مسػتكل معنكيػة
 .0.05


89

مف خالؿ النتائج المكضحةفي الجداكؿ مف ( )4.1لغاية( ،)4.8كجدت الدراسةافافضؿ
نم كذجقادرعمىتفسيرالتبايففيالمتغيرالتابعكافباستخداـطريقة""stepwiseمعاالخذ
بعيفاالعتبارمعامؿصرؼالدكالرعمىالشيكؿبدالنمفمعامؿصرؼالدينارعمىالشيكؿ،
حيث تحسف معامؿ التحديد قميال مف  0.846الى  ،0.85كقد قامت الدراسة بحساب كافة
الخيارات الممكنة مف خالؿ اضافة معدؿ النمك لنصيب الفرد مف إجمالي الناتج المحمي تارة
كاضافةمعدؿ النمك لنصيب الفرد مف إجمالي الناتج القكميتارةاخرل  ،ككجدتأفطريقة
""stepwiseىياألفضؿإليجادأفضؿمعادلةلخطاالنحدارالمتعددكقدتبيفأفاألبعاد:
(مخاطر التغير في معدل الصرف لمدوالر عمى الشيكل  ،مخاطر التغير في معدل النمو
لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي) حسب الترتيب تؤثر بصكرة جكىرية عمى العائد
السنكملألسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيف حسب طريقة"،"stepwiseحيثلكحظأفالقيمة
االحتماليةلألبعادأقؿمف< .0.05
الجدول التالي يوضح الفرضيات المقبولة والفرضيات المرفوضة:
جدول ( )4.9يوضح نتيجة اختبار الفرضيات حسب طريقة معامل االنحدار
السبب

#

الفرضية

قبول /رفض

1

األكلى 

مقبكلو 

2

الثانية 

مرفكضة 

الفقيمة sigاقؿمف%5كبالتاليفافالعالقةدالةاحصائياعندα=0.05

3

الثالثة 

مرفكضة 

الفقيمة sigاقؿمف%5كبالتاليفافالعالقةدالةاحصائياعندα=0.05

4

الرابعة 

مرفكضة 

الفقيمة sigاقؿمف%5كبالتاليفافالعالقةدالةاحصائياعند α=0.05

5

الخامسة 

مرفكضة 

الفقيمة sigاقؿمف%5كبالتاليفافالعالقةدالةاحصائياعندα=0.05

6

السادسة 

مقبكلو 

الف قيمة   sigاكبر مف  %5كبالتالي فاف العالقة غير دالة احصائيا عند
 α=0.05

الف قيمة   sigاكبر مف  %5كبالتالي فاف العالقة غير دالة احصائيا عند
 α=0.05
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#

الفرضية

قبول /رفض

7

السابعة 

مقبكلو 

8

الثامنة 

مقبكلو 

9

التاسعة 

مقبكلو 

السبب
الف قيمة   sigاكبر مف  %5كبالتالي فاف العالقة غير دالة احصائيا عند
 α=0.05
الف قيمة   sigاكبر مف  %5كبالتالي فاف العالقة غير دالة احصائيا عند
 α=0.05
الف قيمة   sigاكبر مف  %5كبالتالي فاف العالقة غير دالة احصائيا عند
 α=0.05

بالنسبة لمفرضيات المرفوضة فاننا نقبل الفرضيات البديمة كالتالي :
الفرضية الثانية:تكجدعالقةذاتداللةإحصائيةبيفمخاطرالتغيرفيمعدؿالصرؼلمدينار
عمىالشيكؿمفجيةكمتكسطالعائدالسنكملمحفظةاألسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيفمف

جيةأخرلعندمستكلداللة.α=0.05

الفرضيييية الثالثييية :تكجػػدعالقػػةذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفمخػػاطرالتغيػػرفػػيمعػػدؿالصػػرؼ
لمػػدكالرعمػػىالشػػيكؿمػػفجيػػةكمتكسػػطالعائػػدالسػػنكملمحفظػػةاألسػػيـالمدرجػػةفػػيبكرصػػة

فمسطيفمفجيةأخرلعندمستكلداللة .α=0.05

الفرضية الرابعة:تكجدعالقةذاتداللةإحصػائيةبػيفمخػاطرالتغيػرفػيمعػدؿالنمػكلنصػيب
الفردمفإجماليالناتجالمحميمػفجيػةكمتكسػطالعائػدالسػنكملمحفظػةاألسػيـالمدرجػةفػي
بكرصةفمسطيفمفجيةأخرلعندمستكلداللة.α=0.05
الفرضيييية الخامسييية:تكج ػػدعالق ػػةذاتدالل ػػةإحص ػػائيةب ػػيفمخ ػػاطرالتغي ػػرف ػػيمع ػػدؿالنم ػػك
لنصػػيبالفػػردمػػفإجمػػاليالنػػاتجالقػػكميمػػفجيػػةكمتكسػػطالعائػػدالسػػنكملمحفظػػةاألسػػيـ
المدرجةفيبكرصةفمسطيفمفجيةأخرلعندمستكلداللة.α=0.05
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كيمكف صياغة معادلة االنحدار لمتنبؤ بمتكسط العائد السنكم لمحفظة األسيـ المدرجة في
بكرصة فمسطيف بمعمكمية (مخاطر التغير في معدؿ الصرؼ لمدكالر عمى الشيكؿ ،مخاطر
التغيرفيمعدؿالنمكلنصيبالفردمفإجماليالناتجالمحمي)فيالصكرةالتالية :
متوسط العائد السنوي لمحفظة األسيم المدرجة في بورصة فمسطين =
((0.628-)+)2.267مخاطرالتغيرفيمعدؿالصرؼلمدكالرعمىالشيكؿ)1.008(+
مخاطرالتغيرفيمعدؿالنمكلنصيبالفردمفإجماليالناتجالمحمي .

Y = 2.267- 0.628X3 + 1.008X4
كىذايعنيافالزيادةبقيمةكحدةكاحدةفيمعدؿالصرؼلمدكالرعمىالشيكؿسيؤدم
الىالنقصفيمتكسطالعائدبقيمة0.628الفالعالقةبينيماعكسيةكىكنتيجةمنطقيةالنو
كمما زاد معدؿ الصرؼ لمدكالر عمى الشيكؿ ستقؿ القدرة عمى تحكيؿ العممة المحمية كىي
الشيكؿ كذلؾ الستثمارىابالعممة السائدة لمتداكؿكىي الدكالراالمريكي ،كأيضاالزيادة بقيمة
كحدة كاحدة في معدؿ النمك لنصيب الفرد مف اجمالي الناتج المحمي سيؤدم لزيادة متكسط
العائدبقيمة 1.008الفالعالقةبينيماطردية كذلؾمنطقيالنوكممازادتحصةالفردمف
الناتجالمحميكبالتاليزادتقدرتوعمىاالستثمار.
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 4.2.2اختبار الفرضيات من خالل معامل االرتباط بين المتغيرات المستقمة
والمتغير التابع
جدول رقم ()4.10

نتائج اختبار ( )Tالختبار معنوية معامالت متغيرات الدراسة كل عمى حده
#

البيان

1

المخاطر النظامية مقاسة ببيتا لممحفظة

2

مخاطر تغير معدل الصرف لمدينار عمى الشيكل

3

مخاطر تغير معدل الصرف لمدوالر

4

مخاطر تغير نسبة النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي

5

مخاطر تغير نسبة النمو في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي

6

مخاطر تغير نسبة إجمالي االدخار المحمي من إجمالي الناتج المحمي

7

مخاطر القوة الشرائية (التضخم)

8

مخاطر اعادة االستثمار

9

مخاطر أسعار الفائدة

عمى الشيكل

Coefficient

T

Sig

-0.271
-0.482

-0.450
-3.240

//0.666
*0.014

-0.678

-3.211

*0.015

1.166
1.238
1.380
-3.387
-11.659
-6.524

1.919
1.821
1.901
-1.370
-2.512
-3.012

//0.096
//0.111
//0.099
//0.213
*0.040
*0.020

*المعامؿداؿاحصائيان// ،المعامؿغيرداؿاحصائيان

بناءاعمىالجدكؿالسابؽفافقبكؿأكرفضالفرضيةمفخالؿالجدكؿالتالي :
جدول رقم ()4.11
نتائج اختبار الفرضيات حسب طريقة معامل االرتباط
#

الفرضية

قبول /رفض

1

األكلى 

مقبكلو 

2

الثانية 

مرفكضة 

3

الثالثة 

مرفكضة 

4

الرابعة 

مقبكلة 

5

الخامسة 

مقبكلو 

السبب
الفقيمة sigلمعامؿاالرتباطبيفبيتابمتكسطالعائداكبرمف%5كبالتالي
فافالعالقةغيردالةاحصائياعندα=0.05

الفقيمة sigلمعامؿاالرتباطبيفمعدؿالصرؼلمدينارعمىالشيكؿبمتكسط

العائداقؿمف%5كبالتاليفافالعالقةدالةاحصائياعند α=0.05

الفقيمة sigلمعامؿاالرتباطبيفمعدؿالصرؼلمدكالرعمىالشيكؿبمتكسط

العائداقؿمف%5كبالتاليفافالعالقةدالةاحصائياعند α=0.05

الفقيمة sigلمعامؿاالرتباطبيفمعدؿالنمكلنصيبالفردمفإجماليالناتج

المحميبمتكسطالعائداكبرمف%5كبالتاليفافالعالقةغيردالةاحصائيا

عند α=0.05

الفقيمة sigلمعامؿاالرتباطبيفمعدؿالنمكلنصيبالفردمفإجماليالدخؿ
القكميلممحفظةبمتكسطالعائداكبرمف%5كبالتاليفافالعالقةغيردالة

احصائياعندα=0.05
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#

الفرضية

قبول /رفض

6

السادسة 

مقبكلو 

7

السابعة 

مقبكلو 

8

الثامنة 

مرفكضة 

9

التاسعة 

مرفكضة 

السبب
الفقيمة sigلمعامؿاالرتباطبيفإجمالياالدخارالمحميمفإجماليالناتج

المحميبمتكسطالعائداكبرمف.%5كبالتاليفافالعالقةغيردالةاحصائيا

عندα=0.05

الفقيمة sigلمعامؿاالرتباطبيفمعدؿالتضخـبمتكسطالعائداكبرمف%5

.كبالتاليفافالعالقةغيردالةاحصائياعندα=0.05

الفقيمة sigلمعامؿاالرتباطبيفمعدؿعائداالستثمارمقاسةبالمتكسط

المرجحلمعدؿالفائدةعمىكدائعالدكالربمتكسطالعائداقؿمف.%5كبالتالي
فافالعالقةدالةاحصائياعندα=0.05

الفقيمة sigلمعامؿاالرتباطبيفمعدؿأسعارالفائدةمقاسةبمعدالتالفائدة

))LIBORبمتكسطالعائداقؿمف.%5كبالتاليفافالعالقةدالةاحصائيا

عند α=0.05

بالنسبةلمفرضياتالمقبكلةحسبمعامؿاالرتباطفييمرتبطػةبعػدـكجػكدعالقػةبػيف
المتغيرالمستقؿكالمتغيرالتابعكىيكالتالي :
الفرضييية الفرعييية األولييى :ال توجييد عالقيية ذات دالليية إحصييائية بييين مخيياطر السييوق مقاسيية
بمتوسط بيتا لممحفظة من جية ومتوسط العائد السنوي لمحفظة األسيم المدرجة في بورصة
فمسطين من جية أخرى عند مستوى داللة .α =0.05


كبذلؾاتفقتىذهالنتيجةمعماتكصمتلودراسة(الصعيدم(،)2011،الشياب

كمشرقي)2014،ككفمعامؿبيتااليستطيعتفسيرالتبايففيعكائداألسيـ .


الفرضية الفرعية الرابعة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مخاطر التغير في معدل
النمو لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي من جية ومتوسط العائد السنوي لمحفظة
األسيم المدرجة في بورصة فمسطين من جية أخرى عند مستوى داللة .)α =0.05
اتفقتىذهالنتيجةمع(يكسؼ(،)2008،دركيش )2009،ككفالتغيرفي معدؿ
النمكلنصيبالفردمفإجماليالناتجالمحمياليستطيعتفسيرالتبايففيعكائداألسيـ 
كاختمفتمعنتيجة(Singh, Mehta, & ،)Harasheh,Abu-Libdeh, 2011
) )Varsha, 2011وازذَن اشاروا ازً ان از غُز سٍ ماذل ازن ى زنصُب ازعزد من إج ازٍ
ازنااج از حلٍ َف طُع اعفُز از باَن سٍ عىائذ األسهم وهى من ازاىامل از ه ة .
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الفرضية الفرعية الخامسة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مخاطر التغير في معدل
النمو لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من جية ومتوسط العائد السنوي لمحفظة
األسيم المدرجة في بورصة فمسطين من جية أخرى عند مستوى داللة .)α =0.05
بماانومعدؿالنمكلنصيبالفردمفإجماليالدخؿالقكمي،معدؿالنمكلنصيبالفرد
مف إجمالي الناتج المحمي يعتبراف كجياف لعممة كاحدة فبالتالي ماينطبؽ عمى المتغير األكؿ
يبا= .0.994
ينطبؽعمىالمتغيراالخركخصكصاافمعامؿارتباطيـتاـتقر ن
الفرضية الفرعية السادسة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مخاطر التغير في معدل

إجمالي االدخار المحمي

من إجمالي الناتج المحمي من جية ومتوسط

العائد السنوي

لمحفظة األسيم المدرجة في بورصة فمسطين من جية أخرى عند مستوى داللة =0.05

.)α

الفرضية الفرعية السابعة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مخاطر التغير في معدل

التضخم من جية ومتوسط العائد السنوي لمحفظة األسيم المدرجة في بورصة فمسطين من
جية أخرى عند مستوى داللة .α=0.05

اتفقتىذهالنتيجةمعماتكصمتلودراسة) )Özlen, & Ergun, 2012كىن از غُز
سٍ ماذل از ضخم زُس ز عالقة مؤثزا سٍ عىائذ اتسهم كاختمفت مع (يكسؼ، )2008 ،
(، )Singh, Mehta, & Varsha, 2011)  ،) Harasheh,Abu-Libdeh, 2011
) )Barbić, & Čondić-Jurkić, 2011كالذيف اشاركا لمدكر الميـ لمتضخـ في تفسير
التبايففيعكائداالسيـ .
وبالنسييبة لمفرضيييات المرفوضييو حسييب طريقيية معامييل االرتبيياط فاننييا نقبييل الفرضييية
البديمة والتي تعتبر بانو يوجد عالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل كالتالي:
الفرضيييية الثانيييية:تكج ػػدعالق ػػةذاتدالل ػػةإحص ػػائيةب ػػيفمخ ػػاطرالتغي ػػرف ػػيمع ػػدؿ
الصػػرؼلمػػدينارعمػػىالشػػيكؿمػػفجيػػةكمتكسػػطالعائػػدالسػػنكملمحفظػػةاألسػػيـالمدرجػػةفػػي
بكرصةفمسطيفمفجيةأخرلعندمستكلداللة.α =0.05
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كقد اتفقت ىذه النتيجة مع (أبك السندس كالمكمنيAhmadi, & ( ،)2012،
Özlen, & Ergun, ،)Singh, Mehta, & Varsha, 2011) ،)Emamgholi, 2014
) ،)Mahmood, & Dinniah, 2007) ، )2012ككنيا أجمعت عمى كجكد عالقة بيف
معدالتالصرؼ كعكائد األسيـفي البكرصة،كذلؾ يناقض ماتكصؿلو( دركيش)2009 ،
كالذمأشارانواليكجدعالقةبيفالمخاطركالعكائدفيسكؽفمسطيف .
الفرضيييية الثالثييية:تكج ػػدعالق ػػةذاتدالل ػػةإحص ػػائيةب ػػيفمخ ػػاطرالتغي ػػرف ػػيمع ػػدؿ
الصػػرؼلمػػدكالرعمػػىالشػػيكؿمػػفجيػػةكمتكسػػطالعائػػدالسػػنكملمحفظػػةاألسػػيـالمدرجػػةفػػي
بكرصةفمسطيفمفجيةأخرلعندمستكلداللة.α =0.05
كما ىك الحاؿ في الفرضية الثانية فقد اتفقت ىذه النتيجة مع (أبك السندس
كالمكمنيSingh, Mehta, &  ، )Ahmadi, & Emamgholi, 2014( ،)2012،
)Mahmood, & Dinniah,  ، )Özlen, & Ergun, 2012) ، )Varsha, 2011
)،)2007ككنياأجمعتعمىكجكدعالقةبيفمعدالتالصرؼكعكائداألسيـفيالبكرصة،
كذلؾ يناقض ماتكصؿ لو ( دركيش )2009 ،كالذم أشار انو اليكجد عالقة بيف المخاطر
كالعكائدفيسكؽفمسطيف .
الفرضية الثامنة :تكجدعالقةذاتداللةإحصائيةبيفمخاطرإعادةاالستثمارمقاسة
بالمتكسطالمرجحلمعدؿالفائدةعمىكدائعالدكالرمفجية كمتكسط العائدالسنكملمحفظة
األسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيفمفجيةأخرلعندمستكلداللة .α =0.05
كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (يكسؼ Harasheh,Abu-2011(، )2008 ،
،)Özlen, & Ergun, 2012) ، )Ahmadi, & Emamgholi, 2014( ،) Libdeh,
) ،)Barbić, & Čondić-Jurkić, 2011وزم اخ لف مع أٌ دراسة من ازذراسات از ٍ ام
اتطالع علُها.
الفرضية التاسيعة :تكجػدعالقػةذاتداللػةإحصػائيةبػيفمخػاطرأسػعارالفائػدةمقاسػة
بمعػػدالتالفائػػدة))LIBORمػػفجيػػةكمتكسػػطالعائػػدالسػػنكملمحفظػػةاألسػػيـالمدرجػػةفػػي
بكرصةفمسطيفمفجيةأخرلعندمستكلداللة.α=0.05
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بماانومعدؿ الفائدةعمىكدائعالدكالرفيالبنكؾمشتؽضمنامفالميبكرمعإضافة
ىامش مخاطرة (مخاطر إعادة االستثمار)  ،معدالت الفائدة (الميبكر) يعتبراف كجياف لعممة
كاحدةفبالتاليماينطبؽعمىالمتغيراألكؿينطبؽعمىالمتغيراالخركخص كصاافمعامؿ
ارتباطيـعاؿ .0.959
يتبيفمفخالؿالنتائجالمكضحةفيجدكؿ()4.10أفىناؾتأثيرمعنكملكػؿمػفالمتغيػرات
(مخاطر تغير معدل الصرف لميدينار عميى الشييكل  ،مخياطر تغيير معيدل الصيرف لميدوالر عميى
الشيكل،مخاطر اعادة االستثمار ،مخاطر أسعار الفائيدة)عمػىمتكسػطالعائػدالسػنكملمحفظػة
األسػػيـالمدرجػػةفػػيبكرصػػةفمسػػطيفحيػػثكانػػتمسػػتكلالمعنكيػػةليػػذهالمتغي ػراتأقػػؿمػػف<
 .0.05
كماتبيفأفالمتغيراتالتالية(المخاطر النظامية مقاسة ببيتا لممحفظة  ،مخاطر تغيير
نسبة النمو في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي،مخاطر تغير نسيبة النميو فيي نصييب
الفرد من إجميالي اليدخل القيومي،مخياطر تغيير نسيبة إجميالي االدخيار المحميي مين إجميالي
الناتج المحمي ،مخاطر القوة الشرائية (التضخم))لـيكفلياتأثيرمعنكمعمىمتكسطالعائد
الس ػػنكملمحفظػ ػةاألس ػػيـالمدرج ػػةف ػػيبكرص ػػةفمس ػػطيفحي ػػثكان ػػتمس ػػتكلالمعنكي ػػةلي ػػذه
المتغيراتأكبرمف،0.05مماسبؽيمكفقبكؿالفرضيةاألكلى،الرابعة،الخامسة،السادسػة
كالسابعة،كرفضالفرضيةالثانية،الثالثة،الثامنةكالتاسعة .
كمػػفكجيػػةنظػػرالد ارسػػةالحالي ػػةفػػافالمتغي ػراتالتػػيت ػػؤثرعمػػىعكائػػداالسػػيـى ػػي
متغيػريفمػػفخػػالؿنمػػكذجاالنحػػدارالمتعػػددكذلػػؾكػػكفالمخػػاطرالنظاميػػةممثمػػةفػػيمتغيػرات
الدراسةالتعمؿمنفردةفيالسكؽبؿمجتمعةكبالتالياليصحالقياسعمػىاثرىػاكاالسػتدالؿبػو
منفػػرداكلػػذلؾخمصػػتالد ارسػػةافالمتغي ػراتالتػػيليػػاتػػاثيركتسػػتطيعتفسػػيرالتبػػايففػػيعكائػػد
االسيـالمدرجةفيبكرصةفمسطيفىي :
 .1مخاطر تغير معدل الصرف لمدوالر عمى الشيكل.

 .2مخاطر التغير في معدل النمو لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحمي
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الفصل اخلامض
الهتـــائج والتىصًــات













انفصم انخايش
انُتائح وانتىصُاث 

 5.1مقدمة:
بعػػداسػػتعراضاالطػػارالنظػػرملكػػؿمػػفمتغي ػراتالد ارسػػة،كالتعريػػؼبػػأنكاعالمخػػاطر
النظاميػػةالمتعمقػػةباالسػػتثمارفػػيسػػكؽاألسػػيـ،تػػـإجػراءالد ارسػػةالتطبيقيػػة،كاختبػػارفرضػػيات
الدراسة،كبالتاليفقدتـالتكصؿإلىمجمكعةمفالنتائجكالتكصيات .

 5.2أوالً :النتائج:
بناءانعمىماتـبيانوفيالفقراتالسػابقةمػفتحميػؿلبيانػاتالد ارسػةكاختبػارالفرضػيات
فإنويمكفالخركجبالنتائجالتالية :
 .1كجكدعالقة عكسية ذاتداللةإحصائيةبيفمخاطرالتغيرفيمعدؿصرؼالدينار
عمىالشيكؿكمتكسطعكائداألسيـالمدرجة،حيثافالنتيجةمنطقيةفكممازادمعدؿ
الصرؼقمتالعكائدالمتكقعةعمىاألسيـالمدرجة،حيثافالعممةالمحميةالمتداكلة
ىيالشيكؿكلكفكانتالداللةاالقكللمعدؿصرؼالدكالرعمىالشيكؿ.
 .2كجكدعالقةعكسيةدالةاحصائيا بيفمخاطرالتغيرفيمعدؿصرؼالدكالر عمى
الشيكؿ كمتكسط عكائد األسيـ المدرجة  ،حيث اف النتيجة منطقية فكمما زاد معدؿ
الصرؼقمتالعكائدالمتكقعةعمىاألسيـالمدرجة،حيثافالعممةالمحميةالمتداكلة
ىيالشيكؿ ككافذكداللةتفسيريةاقكلفيالنمكذجمفنظيرهمعدؿصرؼالدينار
عمىالشيكؿككفاغمبالشركاتتتداكؿاسيميابعممةالدكالراالمريكي .
 .3النمكذج المعتمد عمى مخاطر التغير فيمعدؿصرؼ الدكالر عمى الشيكؿ ،مخاطر
التغيرفي معدؿ النمك لنصيب الفرد مف إجمالي الناتج المحمي،كافافضؿقميالفي
القدرة التفسيرية عف نظيره الذم اعتمد عمى مخاطر التغير في معدؿ صرؼ الدينار
عمىالشيكؿحيثاستطاعتفسير%85مفالتبايفالكميلمعكائدفيحيفافالنمكذج
االخر فسر  ،%84.6كذلؾ ككف اغمب الشركات المدرجة تتداكؿ بعممة الدكالر
األمريكي.
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 .4كجكدعالقةطردية ذاتداللةإحصائيةبيفمخاطرالتغيرفي معدؿ النمك لنصيب
الفردمفإجماليالناتجالمحميكمتكسطعكائداألسيـ،حيثافالنتيجةمنطقيةفكمما
زادمعدؿالنمكفينصيبالفردمفمفاجماليالناتجالمحميكممازادتقدرتوعمى
االستثماركتحقيؽالعكائدكتنشيطالتداكؿعمىاألسيـالمدرجة .
 .5عدـ كجكدعالقة بيفمتغيراتالدراسةاألخرلممثمةبالمخاطرالنظامية(بيتا) ،معدؿ
النمك لنصيب الفرد مف إجمالي الناتج القكمي ،مخاطر تغير نسبة إجمالي االدخار
المحميمفإجماليالناتجالمحمي،مخاطرأسعارالفائدة،مخاطرالتضخـ،مخاطر
إعادةاالستثمارمفجية،كمتكسطعكائداألسيـالمدرجةمفجيةأخرل.
 .6معامؿ التحديد العالي لمنمكذج يبيف اف تبايف العكائد يتاثر بالعكامؿ الخارجية
االقتصادية اكثر مف العكامؿ الداخمية كالتي كانت قدرتيا محدكدة في تفسير ىذه
التبايناتفيالدراساتالسابقة،كافبكرصةفمسطيف مرتبطبالعكامؿاالقتصاديةالتي
تساىـفيتحديدجزءكبيرمفسمكؾأسعاراسيـالشركاتالمدرجة.
 .7مخاطرسعرالفائدةعمىالدكالرلياأثرعمىمتكسطعائداألسيـالمدرجةفيبكرصة
فمسطيفكذلؾعندقياساثرىامنفرداعمىعكائداالسيـ.
 .8أظيرتالنتائجبأفمخاطرإعادةاالستثمارلياأثرعمىمتكسطعائداألسيـالمدرجة
فيبكرصةفمسطيفكذلؾعندقياساثرىامنفرداعمىعكائداالسيـ .

 5.3ثانياً :التوصيات:
بناءانعمىماتكصمتإليوالدراسةمفنتائجيمكفاقتراحبعضالتكصيات :

أوال :التوصيات التي تخص المستثمرون

 .1االخذبعيفاالعتبارمعدالتالصرؼسكاءلمديناراكالدكالركمتغيراتميمةتؤثرفي
عكائداألسيـلمشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيف.
 .2االخذبعيفاالعتبارمعدالتالنمكفينصيبالفردمفالناتجالمحميلماليامفدكر
كاثرعمىعكائداألسيـلمشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيف.
 .3العمؿعمىاختبارعكامؿأخرللـتشممياالدراسةلتحسيفجكدةتحميؿكتفسيرتبايف
العكائدلمشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيف.
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 .4ضركرةاعداددراسةمقارنةبيفعدةنماذجكباالعتمادعمىبياناتمختمفةسكاءكانت
يكميةاكشيريةاكسنكيةلمكصكؿلتفسيراتافضؿلمنتائج.
 .5االخذبعيفاالعتبارأسعارالفكائدعمىالدكالراألمريكيكالديناراألردنيعمىاعتبار
افالتغيربيمايعكسجزءمفالمخاطرالنظامية.
 .6االخذ بعيف االعتبار معامؿ إعادة االستثمار كأحد العكامؿ التي مف خالليا يقكـ
المستثمركفبتقييـتكمفةالفرصةالبديمةكأثرىاعمىمتكسطعائداألسيـ.
 .7ضركرةاالىتماـفيالمخاطرالنظاميةحيثأنياتفسر%85مفالتغيرفيمتكسط
أسعاراألسيـلمشركاتالمدرجةفيبكرصةفمسطيف.
ثانيا :التوصيات التي تخص األكاديميين
 .1ضػركرة عقػػد نػدكات  كمؤتمرات مينية لغػرس المفاىيـ الػكاردة فػي نماذج تقيػيـاألكراؽ
الماليةكالعمؿعمىزيادةالكعياالستثمارملممستثمريفكالقدرةعمىقراءةنتائجالنماذج
المختمفةلتقييـالفرصاالستثماريةفيسكؽفمسطيف.
 .2ضركرةتطكيرمقياسلسعرفائدةخاليمفالمخاطركماىكمعمكؿفيالدكؿالمجاكرة.
كىذاالمقياسالبدأفيككفلثالثعمالتالدكالركالديناركالشيكؿ.
 .3ضركرة تطكير النمكذج بادراج عكامؿ أخرل مرتبطة بالمخاطر الغير نظامية مثؿ إدارة
الشركةكالسيكلة.
ثالثا :التوصيات التي تخص بورصة فمسطين
 .1أىمية تطكير قكاعد البيانات الخاصة بالسكؽ المالي كتحديدا البيانات اليكمية مف
أسعاراالغالؽكاالفتتاحكحجـالصفقاتكقيمةالصفقات .
 .2ضركرةإيجادالياتبتقميؿأثرالمخاطرالنظاميةعمىعكائداألسيـبحيثتصؿالى
يادةايراداتيـ .

أقؿمايمكفلتكفرمساحةميمةلممستثمريفبز

101

 5.4ثالثاً :الدراسات المقترحة:
 .1أثر المخاطر غير النظامية عمى عائد الشركات المدرجة في بكرصة
فمسطيف.
 .2كسائؿاإلعالـكأثرىاعمىكعيالمستثمريففيبكرصةفمسطيف.
 .3محددات التحميؿ االساسي كاثرىا عمى عكائد االسيـ المدرجة في بكرصة
فمسطيف.
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