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 : قال زطىل هللا صلى هللا عليه وطلم  

 ﴿مً لم ٌشكس الىاض لم ٌشكس هللا﴾

 صحيح البخازي 

ال ألهه طهل لىا املبتغى  هحمد هللا كثيرا، ووشكسه شكسا جٍص

 وأعاهىا على إتمام هرا العمل املتىاضع 

 ٌظعدها أن هتقدم بعميق الشكس وخالص التقدًس إلى ألاطتاذ

 *مىس ى بً مىصىز*

 بىصائحه ولم ًبخل عليىا أشسف عليىا طيلت إهجاش هرا العمل الري

 وإزشاداته القيمت كما تفضل عليىا بىقته 

 وازتباطاته اوشغاالتهوذلك زغم  

 وهتمنى أن ًجعل هللا هرا العمل في ميزان حظىاته 

ل لألطاترة الكسام  كما هتقدم بالشكس الجٍص

 عليىا طيلت املظيرة العلميت االرًً أشسفى  

 للطلبت وإلًصال السطالت العلميت  وطهس

ل لكل مً طاعدها   كما ال  هيس ى أن هتقدم بالشكس الجٍص

ب أو بعيد في إهجاش هرا العمل   مً قٍس

 شكسا لكل مً شجعىا وشد مً أشزها ولى بكلمت طيبت 

 كم هللا خير الجصاءاشكسا للجميع وجص  

 والظالم عليكم وزحمت هللا وبسكاته
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بطم هللا الزحمً الزحيم

 وقل اعملىا فطيري هللا عملكم ورضىله واملؤمىىن" صدق هللا العظيم  "

إلى مً بلغ الزضالت وأدي ألاماهت وهصح ألامت، إلى هبي الزحمت وهىر العاملين 

 ضيدها محمد صلى هللا عليه و ضلم.....

جزع الكأص فارغا ليطقيني قطزة حب، إلى مً كلت أهاهله ليقدم  إلى مً   

لىا لحظت ضعادة، إلى مً حصد ألاشىاك عً دربي ليمهد لي طزيق العلم، إلى 

مً احمل اضمه بكل افتخار... أرجى مً هللا أن ًمد في عمزك لتري ثمارا قد 

 ...أبي الغاليحان قطافها بعد طىل اهتظار                                    

إلى التي رآوي قلبها قبا عيىيها، وحضيتني أحشائها قبل ًديها، إلى مالكي في   

الحياة، إلى معنى الحب ومىبع الحىان، إلى التي دعائها ضز هجاحي، رعاك 

 املىلى وجشاك مً الثىاب أجشاه                         ...أمي الغاليت

 خىاوي جميعا و أبىاهم حفظهم هللا.إلى ا

 إلى سوجي هيثم  الغالي الذي كان ضىدا لي في اتمام هذا العمل   

   التي لم تلدها أمي ضميت التي تقاضمىا هذا العمل إلى أختي

 إلى جميع صدًقاتي مً الابتدائي حتى الجامعت

 

 

 

 

 إشزاق                                                                              

 
 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بظم هللا السحمً السحيم

إلى مً زبحني بين ًديها وجىة الفسدوض ثحد كدميها إلى مً زضاؤها فسحتي 

كلبها كبل عيىيها وحضيحني أحشاؤها كبل ًديها  دمعتي إلى التي زاوينها وحص 

 أهدي ثحيتي ومحبتي إليها أمي العصيصة

معي في  بها أجدنو ز الحياة أهد مً أمظىد بيدي على د ني معنىمً علمإلى 

هىد على خطئي  في فسحي أجدن ثىفلني في زأيي حتى لى  ضيلي أجدن حىلي

و ثأخر بيدي إذا جعثرت فخظليني فأهد معلمي وحبيبي فحىصحني إذا أخطأت 

 إذا أحظيد أبي الغالي إذا ضمأت و ثمسح على زأس ي

 ضساز و أميمة و ًاطسإخىجي إلى 

 باللإلى شوجي أغلى ما أملك وطىدي بعد والدي 

إلى ًىابيع الصدق الصافي إلى مً معهم طعدت وبسفلتهم في دزوب الحياة 

إلى  ،اهىا معي في طسيم الىجاح والفالحمً و الحلىة والحصيىة معهم طست إلى

 مً عسفد هيف أجدهم وهيف ال أضيعهم إخىاوي

إلى ول مً طاعدوي في إهجاح هره  يىة، هسيمة، صبيحةإشساق، أم ،يمالئوش 

 .إلى ول مً وظيه كلمي وثفىسه كلبي املرهسة

 

 

 طمية                                                                     

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
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 مقدمة

، غَت أنو تلف طبيعة وأسس التنمية االقتصادية حسب االطار االقتصادي الذي تتبناه كل دولةزب
نفس ختلفت ادلناىج واألنظمة االقتصادية من حيث فلسفتها وأطر عملها، إال أهنا تسعى إذل ربقيق امهما 

الغايات وىي رفع مستوى ادلعيشة، وىذا ال يتحقق إال عن طريق رفع معدل االستثمار وتنويعو، حيث أن 
 .ادلستدامةىذا األخَت يعترب الركن األساسي لعملية التنمية الشاملة و 

ستثمار ىو زبصيص األموال يف رلاالت سلتلفة بشكل يؤدي إذل تعظيم ادلردودية االقتصادية فاال
االستثمار  هامن توجد عدة أنواع لبلستثمار حيث ،، كما أنو يلعب دورا إغلابيا يف تعجيل التنميةوادلالية

ارل يهتم باألورا  ادلالية وىو استثمار ادلستثمار االقيقي ويهتم بادلعدات واألدوات والآالت، والآخر احل
باالستثمار ادلارل، وىو من أكثر عيٍت يهتم باالستثمار ادلباشر يف االصول واستثمار آخر غَت مباشر يعرف 

بل و أبعد من ذلك ، األسهم والسندات ذلك من خبلل أنواع االستثمار احلديث شيوعا بُت ادلستثمرين، و 
صار االستثمار ادلارل الآن يف األسوا  ادلالية مسى من مسات االقتصاديات ادلعاصرة الذي تتسابق فيو الآن 

 و تتسارع كل الدول .

بادرت بإنشاء سو  لؤلورا  ادلالية من خبلل اصبلحات  غرار كثَت من الدول اجلزائر علىو  
رغم أن بورصة اجلزائر  ،ذلك بإنشاء سو  األورا  ادلاليةالسو  و  للتحول ضلو تبٍت آليات اقتصاداقتصادية 

ات كاالستثمار، فرغم قلة عدد الشر ئية إال أهنا تعد رلال للتمويل و واجهت مشاكل يف مرحلتها االبتدا
ن تتيح فرص استثمارية مقبولة ألصحاب الفوائض ادلالية من خبلل تشكيل أادلدرجة فيها، إال أهنا شلكن 

 ادلخاطرة.منوعة و متوازنة من حيث العائد و زلفظة 
 :االشكالية 

 صياغتها التالية:ا سبق تنبثق إشكالية حبثنا ىذا بعلى ضوء م

استطاعت بورصة الجزائر منذ نشأتها من عشرين سنة على توفير فرص استثمارية مالئمة للراغبين  ىل
 في االستثمار فيها؟.

 



 الفصل األول: مدخل لالستثمار المالي والمحفظة المالية
 

 
2 

 :التاليةللتحكم أكثر يف معاجلة ىذه االشكالية قمنا بتفريعها إذل األسئلة الفرعية و 

 فيما يتمثل االستثمار واالستثمار ادلارل؟ ما ىي أىم متطلباتو؟ ودوافعو؟ -
 ماىي األدوات ادلالية ادلتداولة فيها؟اليت تعمل فيها بورصة اجلزائر؟ و ماىي الظروف  -
ىل زائر مع ادلخاطر اليت ترافقها؟ و دوات ادلدرجة يف بورصة اجلالعوائد اليت ربققها األى تناسب ما مد -

 مكانية تشكيل زلفظة مالية منوعة ربقق أىداف ادلستثمرين؟إتوجد 
 :الفرضيات 
 اديات احلديثة ضلو السو  ادلالية؛مار ادلارل بديبل استثماريا زلوريا يف ظل توجو االقتصيعد االستث -
قلة االدوات ادلالية ادلتداولة  ظل ظروف صعبة نسبيا نظرا لقلة عدد الشركات فيها و تعمل بورصة اجلزائر يف -

 ؛فيها
فيها فإنو ؽلكن تكوين زلفظة يف ظل تشكيلة بورصة اجلزائر ادلنوعة قطاعيا على الرغم من قلة الشركات  -

   منوعة.
 :المنهج المعتمد 

اعتمدنا يف دراستنا ىذه على ادلنهج الوصفي التحليلي لكونو ادلنهج ادلناسب من خبلل تتبع واستقصاء 
مادة البحث وربليلها، حيث مت التطر  إذل ادلفاىيم ادلتعلقة باالستثمار ادلارل وبورصة اجلزائر اليت تظهر يف 

األول، ويف احملور الثاين مت اسقاط اجلوانب النظرية يف بورصة اجلزائر وزلاولة قياس وربليل العائد وادلخاطرة احملور 
 فيها للوقوف على مدى قدرة بورصة اجلزائر على توفَت فرص استثمارية مبلئمة للراغبُت يف االستثمار فيها.

 :أىمية الدراسة 

لذي من ادلمكن أن تلعبو بورصة اجلزائر يف منح فرص استثمارية تكمن أعلية ىذه الدراسة يف إبراز الدور ا
شلا يؤدي بدفع عجلة التنمية االقتصادية وخاصة إذا ما مت تطوير وابتكار أدوات مالية جديدة ومتنوعة قادرة 

 على تلبية االحتياجات االقتصادية.

 :أىداف البحث 
 ، ال سيما االستثمار ادلارل؛االحاطة دباىية االستثمار -
 اولة االحاطة ببورصة اجلزائر من حيث مكانتها واألدوات ادلتداولة فيها؛زل -
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 بورصة اجلزائر مع ربليل النتائج؛ القيام بدراسة ربليلية للفرص االستثمارية اليت سبنحها -
 اليت ربتلها بورصة اجلزائر .معرفة ادلكانة  -
 :مبررات اختيار الموضوع  

 صدفة وإظلا نتاج جملموعة من ادلربرات الذاتية وادلوضوعية أعلهاإن اختيارنا ذلذا ادلوضوع دل يكن زلل 
 ، خاصة إذا تعلق األمر ببورصة اجلزائر.رغبتنا يف استمرار البحث يف احدى ادلقاييس اليت درسناىا -
 ؛قلة البحوث ادلقدمة يف ىذا ادلوضوع -
 .يندرج ادلوضوع ضمن رلال زبصصنا -
 صعوبات الدراسة: 

 نظرا خلصوصيات موضوع الدراسة وحساسيتو واجهت الدراسة مجلة من الصعوبات أعلها ما يلي:
 ت ادلوضوع يف اجلامعات اجلزائرية.الدراسات اليت تناول نسبية يف ندرة -
 ىيكل الدراسة: 

اإلدلام اجليد جبوانب ادلوضوع، اعتمدت الدراسة على األسئلة الفرعية و و  لئلجابة على االشكالية الرئيسية
ستثمار ادلارل واحملفظة ادلالية من خبلل االفصلُت، فصل نظري والآخر تطبيقي حيث تناول الفصل األول 

 ناستثمار ادلارل واحملفظة ادلالية، دراسات سابقة. أما الفصل الثاين فتطرقار ادلفاىيمي لبلالتطر  إذل اإلط
من خبلل التطر   2019-2017ادلخاطرة يف بورصة اجلزائر خبلل الفًتة التحليلية للعائد و  إذل الدراسة

 ستثمار يف البورصة.سلاطر االد و يب قياس وربليل عائأسالاجلزائرية، إذل اإلطار ادلفاىيمي للبورصة 
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 تمهيد

ق عائد مادي  األصول ادلالية بغية ربقيمتبلك ادلستثمر ألحد ا ضمنعملية اقتصادية تت يعترب االستثمار ادلارل
الية ىو زلاولة االستفادة من ادلورا  األيدخل يف عدة رلاالت، كما أن االستثمار يف زلفظة كبَت يف ادلستقبل، و 

 .الزيادات يف سعر رلموعة من األسهم لشركات سلتلفة بدال من رلرد التداول يف شركة واحدة فقط

بتقسيم ىذا  ذلكم أساسية حول االستثمار ادلارل واحملفظة ادلالية و مفاىيعطاء إيف ىذا الفصل سنحاول 
 ىي كالتارل:مباحث و  ثبلثالفصل إذل 

ذكر تعريفا لو و  إعطاءوذلك من خبلل يف ادلبحث األول سنقوم بالتحدث عن االستثمار ادلارل بصفة عامة 
أدواتو مع التطر  اذل أسواقو، أما يف ادلبحث الثاين سنقوم و  وتبيان أنواعوذل أىدافو إ ودوافعو باإلضافةخصائصو 

األخَت  ادارهتا، يفالسياسات اليت ربكم أنواعها و  والتعرف علىفهوم ذلا م وىذا بإعطاءذل احملفظة ادلالية إبالتطر  
 السابقة.الثالث سنقوم بالتطر  اذل رلموعة من الدراسات  ويف ادلبحث

 االستثمار المالي مفاىيم أساسية حول المبحث األول: 

ربطها ل ؽلتلكها الفرد يف حلظة معينة ولفًتة زمنية معينة، و ف االستثمار على أنو التخلي عن أمواعر  ي  
يصنف ول على تدفقات مالية مستقبلية، و صبأصل من األصول اليت ػلتفظ هبا لتلك الفًتة بقصد احل

االستثمار احلقيقي يوفر للمستثمر فاستثمار مارل، مار حقيقي و استثاالستثمار حسب ادلعيار النوعي إذل 
مستثمر حيازة أصل مارل كاألسهم احلق يف حيازة أصل حقيقي، أما االستثمار ادلارل فهو يوفر لل

من خبلل ىذا ادلبحث عرض دلاىية االستثمار ادلارل من حيث التعريف، اخلصائص،  ، وسنتناولوالسندات
 ادلطالب التالية. األنواع.... من خبلل 
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 : تعريف االستثمار المالي وخصائصوالمطلب األول

 : تعريف االستثمار الماليأوال: 
 ادلستقبل يف عائد ورائو من يتحقق أن أمل على ادلالية األصول من أصل امتبلك ىو ادلارل االستثمار

 نذكر منها ما يلي:وقد تعددت تعاريفو، ، رلاالت عدة خبلل من يكون قد ادلارل واالستثمار
 ات اخلزينة واألدوات التجارية والقبوالت أذوناألسهم والسندات و ىو االستثمار ادلتعلق ب االستثمار المالي

 1اخلاخليارات.....ادلصرفية والودائع القابلة للتداول و 
 2غَتىا.و شهادات االيداع هم والسندات و يتعلق باالستثمار يف األورا  ادلالية كاألس االستثمار المالي 
 ؽلكن سبثيل ىذه احلقو  و شأ عن معامبلت مالية بُت الناس، و  تنىو عبارة عن حق االستثمار المالي

 3بأورا  تسمى األصول ادلالية.
 شهادات  وىو شراء حصة يف رأمسال شلثلة بأسهم، أو حصة يف قرض شلثلة يف سندات أ االستثمار المالي

االيداع، تعطي دلالكها حق ادلطالبة باألرباح أو الفوائد أو احلقو  األخرى اليت تقرىا القوانُت ذات العبلقة 
 4باالستثمار يف األورا  ادلالية.

االستثمار ادلارل يتضمن توظيف التارل: و ئي جرااإلتعريف المن خبلل التعاريف السابقة ؽلكن صياغة 
يتطلب وجود سو  رأمسال يوفر للمستثمر تشكيلة بغض النظر عن شكلها، و  ول مالية،األموال يف أص

 .منوعة من أدوات االستثمار ادلارل

 خصائص االستثمار المالي:ثانياً: 

لبلستثمار ادلارل رلموعة من اخلصائص سبيزه عن باقي االستثمارات األخرى، ومن أىم ىذه 
 5يلي: ما ئصاخلصا

                                                             
 .32، ص 2015األردن،  –ىوشيار معروف، االستثمارات واألورا  ادلالية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان 1
 .36. ص2009األردن، الطبعة األوذل، -قاسم نايف علوان، إدارة االستثمار بُت النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان2

3Elriadh.yooh.com/t983-topic 
 العليا ادلدرسة مالية، زبصص التسيَت علوم يف ماجستَت شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،مصيبيح، االستثمار ادلارل دراسة حالة اجلزائرأمحد  4

 .40، ص2002اجلزائر، للتجارة،



 الفصل األول: مدخل لالستثمار المالي والمحفظة المالية
 

 
6 

  :ادلتاجرة باألورا  ادلالية تكون عادة منخفضة بادلقارنة مع تكاليف ادلتاجرة تكاليف اطلفاض التكاليف
راء يف األورا  ادلالية تتم عرب اذلاتف أو بواسطة شال، إذ معظم صفقات البيع و بأدوات االستثمار األخرى

 النفقات؛شاشات الكمبيوتر اليت توفر على ادلستثمر الكثَت من 
  :لبا ما تكون متجانسة ادلالية خباصية التجانس، فأسهم شركة معينة أو سنداهتا غاتتمتع األورا  التجانس

معدل العائد احملقق من كل يسهل من عملية احتساب هل عملية تقييمها و ىذا يسو  شروطها،يف قيمتها و 
 ؛مالية ورقة

  :6سيولة. والتحويل إذلتكون فيو األصول ادلالية سهلة التداول السيولة 
  زبفيض سلاطر احملفظة التنويع: يعٍت سبلك أعداد كبَتة من أورا  مالية سلتلفة، ويعترب مبدأ رئيسي يف

  7االستثمارية.

 :المالي وأىدافودوافع االستثمار المطلب الثاني: 

 أوال: دوافع االستثمار المالي  

 :8، أعلهاالستثمار ادلارلاىناك رلموعة من دوافع 
 ادلؤسسات: إن وجود مثل ىذا الوعي يولد لدى الوعي االستثماري لدي األفراد و  توفر درجة عالية من

توظيفها يف أصول و  مدخراهتمادلدخرين حسا استثماريا غلعلهم يقدرون ادلزايا الكثَتة ادلًتتبة عن تشغيل 
ل تغَت مالية منتجة، وليس رلرد ذبميدىا يف شكل أورا  نقدية تتناقص قيمتها الشرائية خبلل الزمن بفع

 التضخم؛ والناذبة عنالقيمة الزمنية للنقود 

                                                                                                                                                                                              
العلوم التجارية،  قسم-تبسة-يبستثمار يف األورا  ادلالية، جامعة العريب تسلاطر االس مداخلة بعنوان اجلودي صاطوري، ،عبد القادر عمران5

 .5ص، 2005/2006
  

  6Elriadh.yooh.com/t983-topic 
 .89، ص2009 خالد وىيب الراوي، إدارة ادلخاطر ادلالية، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن،. 7
األسوا  ادلالية، مذكرة زبرج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاسًت يف آسيا زىار، دور حوكمة الشركات يف ترشيد السلوك ادلارل للمستثمرين يف . 8

 .46، ص2014/2015العلوم االقتصادية، جامعة برج بوعريريج، 
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  سياسي مناسب لبلستثمار: وذلك لتوفر حد أدىن من األمان يشجع توفر مناخ اقتصادي، اجتماعي و
أصحاب الفائض ادلارل( على تقبل ادلخاطر ادلصاحبة لعملية االستثمار ذاهتا، ولعل من أبرز )ادلدخرين 

 تنظم ادلعامبلت االستثمارية؛ربمي ادلستثمرين و خ وجود قوانُت أوجو ىذا ادلنا 
 تضمن لكل ادلستثمرين وعة من الفرص االستثمارية هتيئ و تعدد األدوات االستثمارية: واليت توفر تشكيلة متن

، وىذا ال يتحقق إال من خبلل وجود وادلخاطرةالعائد اجملال ادلناسب من حيث الفرصة، الزمن،  اختيار
سرعة االستجابة لؤلحداث، ا العمق، االتساع، الديناميكية و اءة، ومن أىم شروطهسو  مالية تتسم بالكف

قنوات االتصال التسهيبلت ادلناسبة و باإلضافة إذل شروط احلد األدىن دلثل ىذه األسوا ، كادلكان ادلناسب و 
 باإلضافة إذل رلموعة القوانُت ادلنظمة للمعامبلت ادلالية بشكل عام.

 االستثمار الماليثانيا: أىداف 

يعترب االستثمار ادلارل من أكفأ أنواع تشغيل األموال، ذلك أنو يستطيع ربقيق األىداف اليت يسعى 
 9إليها ادلستثمر، وىذه األخَتة تتمثل فيما يلي:

 عادة يقوم هبذا النوع من االستثمارات األشخاص الذين بلغو سنا معينا، وىم على تأمين المستقبل :
التقاعد حيث ميلهم لتأمُت مستقبلهم ػلملهم على استثمار ما لديهم من اموال يف األورا  ادلالية أبواب 

 ذات العائد ادلتوسط ادلضمون دوريا مع درجة ضعيفة من ادلخاطرة؛
 يركز ادلستثمر بالغ اىتمامو على االستثمارات اليت ربقق أكرب عائد حارل شلكن تحقيق أكبر دخل جاري :

 االعتبارات األخرى؛ بغض النظر عن
 يكون ىدف ادلستثمر ربقيق عائد جاري مقبول مع تحقيق تنمية مستمرة في الثروة مع عائد مقبول :

نسبة زيادة مقبولة يف قيمة رأمسال ادلستثمر على الدوام، حيث أن ادلكاسب الرأمسالية اليت ؽلكن احلصول 
 ؛عليها تعترب ىدف ادلستثمر، ومضافا إليها العائد احملصل

                                                             
 .4اجلودي صاطوري، سلاطر االستثمار يف األورا  ادلالية، ص ،عبد القادر عمران 9
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 مثل ىذا اذلدف ادلضاربون، حيث يقوموا باختيار : ؽليل إذل ربقيق تحقيق أكبر نمو ممكن للثروة
االستثمارات اليت ذلا درجة سلاطرة عالية ويقبلون عندىا ما يًتتب عن اختيارىم، إما بتحقيق توقيعاهتم أو 

 زبطئتها؛
 ادلستثمر يتمثل يف ربقيق  إن ىدف :حماية األموال من انخفاض قوتها الشرائية نتيجة التضخم

 مكاسب رأمسالية، وعوائد جارية ربقق احملافظة على القدرة الشرائية ألموالو ادلستثمرة.
 

 المالي وأدواتوأنواع االستثمار المطلب الثالث: 
 أوال: أنواع االستثمار المالي

 ادلالية مباشرة من قبل ادلستثمر، ويتحقق معها  وشراء األورا ويتمثل يف عمليات بيع : االستثمار المباشر
السندات من قبل شخص مثل امتبلك األسهم و ( direct ownership)ادللكية ادلباشرة لؤلورا  ادلالية 

 طبيعي أو معنوي.
 لويتمثل يف ادللكية ا :االستثمار غير المباشر( غَت ادلباشرةindirect ownership ) لؤلورا  ادلالية

مؤسسات االستثمار ادلارل، أما العام السائد يف ستثمار، وحدات الثقة يف البنوك و يق االمن خبلل صناد
بيع احلصص يف الصناديق االستثمارية االستثمار غَت ادلباشر أي شراء و سلوك ادلستثمرين ىو االذباه ضلو 

 تقليل ادلخاطر.إدارة ذات خربة وكفاءة على اقتناص الفرص و  ادلشًتكة واليت سبتلك زلافظ مالية تديرىا

 ثانيا: أدوات االستثمار المالي

تعترب األورا  ادلالية عصب احلياة لسو  ادلال وذلك باعتبارىا السلعة الوحيدة يف تلك األسوا ، فهي 
ين على عاتق قيم منقولة تصدر من قبل أشخاص معنويُت سواء عموميُت أو شركات خاصة، وينتج عمو د

ادلنشأة ادلصدرة أو مشاركة يف ادللكية، وعليو ؽلكن القول أن األورا  ادلالية تتكون من نوعُت رئيسُت علا 
األسهم والسندات، ونظرا للتطور الذي تشهده الساحة ادلالية دعت الضرورة إذل إنشاء أدوات مالية جديدة 

 . -ادلاليةادلشتقات –أطلق عليو 

 :رئيسية ىي أنواعنقسم أدوات االستثمار ادلارل إذل ثبلث ت
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 أدوات الملكية: -1
 األسهم العادية أ-1
 :تعريف األسهم العادية 
  قوقا مالية تصدر عن شركة مساعلة ما بقيمة امسية ثابتة )ىي قيمة الوجو(، تضمن حالسهم ىو وثيقة

يسمح ذلا تتاب العام يف األسوا  األولية و تطرح على اجلمهور عن طريق االكوواجبات متساوية دلالكيها و 
تقييمات قيمها السوقية لتغيَتات مستمرة واليت تعود إذل أسباب و بالتداول يف األسوا  الثانوية، فتخضع 

  10متباينة.
 ىو عبارة عن أورا  مالية طويلة األجل، أو صكوك ذلا احلق يف حصص شائعة يف ملكية رأمسال  السهم

 11الشركة ادلصدرة ذلا، بشكل يسمح لصاحبها أن يصبح شريكا تناسبيا يف الشركة.
 على جزء من األرباح اليت ربققها ها ىو أداة ملكية ؽلثل جزء من رأس مال الشركة، حيث ػلصل حامل

 12الشركة.

منو فاألسهم ىي عبارة عن أورا  مالية طويلة األجل، أو صكوك ذلا احلق يف حصص شائعة يف و 
تعد ىذه يصبح شريكا تناسبيا يف الشركة، و ملكية رأمسال الشركة ادلصدرة ذلا، بشكل يسمح لصاحبها أن 

   .13األورا  أداة سبويلية رئيسية لتكوين رأمسال شركة األموال

 العادية خصائص األسهم:  
 14 تتسم االسهم العادية دبجموعة من اخلصائص، منها:

 ة مساعلتو يف األسهم ذلك بقدر نسبم مالكا جزئيا دلوجودات الشركة و حق ادللكية، حيث يكون ادلساى
 ىذا احلق يستمر حىت تصفية الشركة؛أن ادلعروضة، و 

                                                             
 .92، مرجع سابق، ص واألورا  ادلاليةىوشيار معروف، االستثمارات 10
برج موسى بن منصور، األسوا  ادلالية، مطبوعة زلكمة يف مقياس األسوا  ادلالية، كلية العلوم االقتصادية، جامعة زلمد البشَت االبراىيمي، 11

 .75، ص2017/2018بوعريريج،
12. Joel Priolon, les marchés financiers, paris, 2004, p 04. 

دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستَت يف العلوم  ومناىج تقييمهادلالية حفيظ عبد احلميد، أدوات سو  األورا  ا13
 17ص  2004التجارية، فرع مالية، ادلركز اجلامعي الشيخ العريب تبسي، تبسة 

 94، ص2015ىوشيار معروف، مرجع سابق 14
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 اليت غلري عرضها لبلكتتاب العام؛ أصحاب األسهم العادية ؽلتلكون حق األولوية يف األسهم اجلديدة 
  السهم الرجوع على ادلنشأة ادلصدرة السًتداد قيمتو، وإذا أراد التخلص من السهم فليس ال غلوز حلامل

 15سوى عرضو للبيع يف سو  رأس ادلال؛أمامو 
  على ال يسًتد شيئا منها قد  القيمة اليت سبق أن دفعها لشراء السهم، بل اسًتدادليس ىناك ما يضمن

 ؛يف حالة االفبلس االطبل 
  ق الشركة أرباحا وتقرر توزيعها.دل ربق و من األرباح إذاالسهم العادي ادلطالبة بنصيب حق حاملليس من 

  العادية باألسهم االستثمارمزايا: 
 16:، أعلهايوجد العديد من ادلزايا اليت يتمتع هبا االستثمار باألسهم العادية

  أرباح جارية؛ربقيق أرباح رأمسالية و 
 ارتفاع درجة السيولة لسهولة تداوذلا يف السو  الثانوي؛ 
  نقل ادللكية واطلفاض تكاليف التداول؛سهولة تنفيذ الصفقات و 
 رنة باألدوات االستثمارية األخرى.تتمتع بارتفاع العائد مقا 

 العادية باألسهم الستثمارعيوب ا: 

 17:منها العيوبعدد من بالرغم من وجود عدة مزايا لبلستثمار، إال أهنا ال زبلو من 

 ارتفاع درجة ادلخاطرة؛ 
  سواء العائد اجلاري أو الرأمسارل؛عدم ثباتو، تذبذب العائد و 
 أن عدم بيع ادلنتجات واطلفاض األسعار ػلقق خسارة للشركة، ثمار غَت جيد يف حالة الكساد، إذ يعنرب است

 عائد ثابت؛وبالتارل تقل أرباح حامل السهم عكس السندات اليت ذلا 
 .صعوبة التقييم 

 

                                                             
 .20ص ،2011 مصر،-اإلسكندريةعبد الغفار حنفي، رمسية زكي، الدار اجلامعية، 15
  108ص ه،1430-2010األردن،-عمان دريد كامل أل شبيب، إدارة احملافظ االستثمارية، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة،16

topic-http://elriadh.yoo7.com/t98317 

http://elriadh.yoo7.com/t983-topic
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 األسهم الممتازةب -1

تعرب عن احلالة الطبيعية الىتمامات الشركة، و رغم ان األسهم العادية سبثل غالبية حصص ادلساعلُت 
ت زلددة أو جبانبها أسهم شلتازة اليت غلري اصدارىا دلواجهة ظروف معينة أو إلشباع حاجاإال أن ىناك 

 عليو نتطر  إذل األسهم ادلمتازة.إصلاز برامج جديدة، و 

 :تعريف األسهم الممتازة 
  قيمة سوقية، شأنو شأن السهم العادي، غَت أن القيمة الدفًتية ىو حق ملكية لو قيمة امسية وقيمة دفًتية و

على الرغم دد األسهم ادلصدرة، و تمثل يف قيمة السهم ادلمتاز كما تظهر يف دفاتر الشركة مقسومة على عت
حلامل السهم ادلمتاز أولوية على ينص على استدعائو يف وقت الحق، و من أنو غَت قابل لبلستدعاء، فقد 

نسبة مئوية ثابتة من القيمة السهم العادي يف حالة التصفية، كما لو احلق يف التوزيعات السنوية بحامل 
 18مسية.اال
 19ؽلكن ادراجها ضمن أورا  ادللكية دية والسندات و ثل ىجينا من األسهم العاسب 
 يف احلصول على نصيبهم من شلتلكات الشركة ولوية يف احلصول على األرباح، و ىي تلك األسهم اليت ذلا األ

 20عند التصفية قبل األسهم العادية.
  الممتازة:خصائص األسهم 

 21تتسم األسهم ادلمتازة دبجموعة من اخلصائص، نذكر منها:
 األولوية يف احلصول على األرباح بنسبة معينة: إال أهنا تأيت بعد أصحاب الديون من حيث األولوية؛ 
  خاصية التجميع: أي ذبميع األرباح وبالتارل عدم توزيع األرباح لسنة أو أكثر، شلا يؤدي بالشركة ادلصدرة

 دفع تلك األرباح ادلتأخرة قبل توزيع األرباح على ادلساعلُت العاديُت؛ إذل

                                                             
ادلالية االسبلمية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم  وسو  األورا مفاضلة االستثمار بُت سو  األورا  ادلالية ادلعاصرة  ،قط ليمس18

 89، ص 2015/2016، -بسكرة-االقتصادية، جامعة زلمد خيضر
 .4، ص 2004، مارس والعشرونعدد السابع حسان خضر، ربليل األسوا  ادلالية، سلسلة دورية ادلعهد العريب للتخطيط، الكويت، ال19
ادلالية، دراسة حالة سو  عمان، مذكرة مقدمة الستكمال شهادة ادلاجستَت يف علوم التسيَت، جامعة  وكفاءة األسوا خَتة الداوي ، تقييم أداء 20

 .33، ص 2011/2012ورقلة، -قاصدي مرباح
، مذكرة مكملة لنيل شهادة --BNP PARIBAS بنكدراسة حالة -البنك التجاريسارة بوزيد، إدارة زلفظة األورا  ادلالية على مستوى  21

 .13، ص2006-2007-قسنطينة، –ادلاجستَت يف علوم التسيَت، جامعة منتوري 
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  االستبدال: بالرغم من أن األسهم ادلمتازة تعترب مستند ملكية ليس لو تاريخ استحقا ، إمكانية االستدعاء و
 ىذا إما بشرائها أو استبداذلا بأسهم عادية؛سهم، و إال أن الشركة بإمكاهنا اسًتداد تلك األ

  ىذا بعد العاديُت يف األرباح ادلتبقية، و إمكانية مشاركة ادلساعلُت العاديُت يف األرباح: أي مشاركة ادلساعلُت
 محلة األسهم ادلمتازة على أرباحها.صول كل من محلة األسهم العادية و ح

 :مزايا االستثمار في األسهم الممتازة 
 :22هايتمتع محلة األسهم ادلمتازة دبجموعة من ادلزايا، أعل

 ربقيق معدل عائد شبو مستقر؛ 
 األولوية يف احلصول على القيمة عند التصفية بادلقارنة حبملة األسهم العادية؛ 
 .توفر، يف حالة األسهم ادلمتازة الًتاكمية، فرصة تعويض األرباح عن السنوات اليت دل يتم فيها التوزيع 

 :عيوب االستثمار في األسهم الممتازة 
 :23ادلمتازة جملموعة من ادلخاطر، أعلها يتعرض محلة األسهم

  العائد زلدد مسبقا بصرف النظر عن صايف الدخل؛معدل 
 التقلب يف سعر السهم ادلمتاز أكرب من التقلب يف سعر السند؛ 
 على تواجد صايف  ال يوجد التزام قانوين لدفع العائد للسهم ادلمتاز يف بعض األحيان، حيث يتوقف ذلك

الدخل، وقرار اإلدارة بإجراء التوزيعات وتوافر السيولة الكافية ألداء التوزيعات، حيث أن التأخَت أو عدم 
 إجراء التوزيعات على ىذه األسهم لن يؤدي إذل تصفية الشركة.

 

 

 

 

                                                             
 .87األسوا  ادلالية، مرجع سابق، ص موسى بن منصور،22
 .88، صنفسورجع ادل 23
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 أدوات المديونية  -2
 السندات

 تعريف السندات : 

دبوجبو ادلقًتض )ادلصدر للسند( تقدًن مدفوعات اذل ادلقرض ىو التزام مارل تعاقدي مكتوب يتعهد 
)احملتفظ بالسند( واليت ىي فائدة، تدفع خبلل عدد معُت من السنوات وإضافة إذل أصل ادلبلغ أو القيمة 

 24.االمسية، وعليو فإن الفائدة ىي التزام مارل إضايف يتحملو األشخاص

 يف  وحقا دلالكها، قابلة للتداول سبثل دينا على مصدرىا ىو قرض شلثل يف أورا  مالية متساوية القيمة
 25هناية ادلدة احلصول على قيمة القرض. ولو يف (والقيمةاحلصول على دفعات مالية زلددة )يف الزمن 

  ،وحقو يفىو صك قابل للتداول يثبت حق حاملو فيما قدمو من مال على سبيل القرض للجهة ادلقرضة 
 26احلصول على الفوائد ادلستحقة واقتضاء دين يف الوقت احملدد النتهاء مدة القرض.

 خصائص السندات: 
 27للسندات عدة خصائص نذكر أعلها:

  فيها العوائد الدورية وحىت هناية فًتة التسديد دبعدالت  وادلستثمر ربددالسندات أدوات تعاقدية بُت ادلصدر
 ثابتة؛

  ائتمانية عديدة أعلها ما يتعلق بتقلبات أسعار الفائدة؛تواجو السندات سلاطر 
 ها اإلمسية، وعلا أدىن عند بيعها خبصم وبقيم أعلى عند تزبضع السندات لنوعُت من القيم باإلضافة إذل قيم

 بيعها؛
  تتحرك عوائد السندات يف اذباه معاكس ألسعارىا وذلك ألن مستثمري السندات ؼلصمون التدفقات

 ادلستقبلية الثابتة عند األسعار ادلرتفعة للفوائد؛النقدية 
                                                             

زبصص مالية، جامعة ، PGSة زبرج ضمن متطلبات نيل شهادة الدراسات العليا ادلتخصص عبَت بوضياف ، سو  األورا  ادلالية يف اجلزائر، مذكرة 24
 .70، ص2007منتوري قسنطينة، 

 ،جامعة زلمد خيضر بسكرة 2016فيفري ، 22/23 يومي-ادلغاربيةالقانونية لبلستثمار يف الدول  الضمانات-حولادللتقى الدورل السادس عشر 25
 .214ص 

 .13سابق، صسارة بوزيد، إدارة زلفظة األورا  ادلالية على مستوى البنك التجاري، مرجع 26
 .72، مرجع سابق، صبوضيافعبَت 27
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 .قرض السندات قرض مجاعي فالشركة ال تتعاقد مع كل مقرض على حدى 
 السندات:في  االستثمارمزايا 

 28يوجد العديد من ادلزايا اليت يتمتع هبا االستثمار باألسهم العادية، أعلها: 
  زبفيض ادلخاطرة بالتنويع، يفضل غالبية ادلستثمرين أن يكون لديهم زلفظة استثمارية متنوعة لتقليل نسبة

 مصرفية شلثلة بنسب مئوية متفاوتة يف احملفظة؛ وودائعاحملفظة من سندات وأسهم ادلخاطر، وتتكون ىذه 
  ري أو الكوبون باإلضافة إذل رد ىو عبارة عن العائد الدو ي، السندات ذلا دخل ؽلكن توقعو و الدخل الدور

 القيمة االمسية للسند يف تاريخ االستحقا ؛
  أداة استثمار آمن، عادة ما يكون االستثمار يف السندات خاصة احلكومية منها آمنا، أي قليل ادلخاطر

 نظرا دلا تتميز بو اجلهات احلكومية من جدارة ائتمانية؛
 ستثمار يف السندات نظرا دلا تقمو من عائد معقول بادلقارنة العائد ادلناسب، ؽلكن أن ؼلتار البعض اال

 باستثمارات أخرى.
 

 السندات:في  مخاطر االستثمارأو  عيوب

 29بالرغم من وجود عدة مزايا لبلستثمار، إال أهنا ال زبلو من عدد من العيوب منها: 

 سلاطر ائتمانية، وىي ادلخاطر اليت تنتج عن عدم قدرة ادلصدر على السداد؛ 
 سلاطر االسًتداد، وىي سلاطر مرتبطة بعد القدرة على اسًتداد قيمة السند يف الوقت احملدد؛ 
  وأسعار الفائدة؛سلاطر السعر، وىي ادلخاطر عن تغَت أو اضلراف األسعار بسبب تغَتات يف أوضاع البورصة 
 بتقدير تلك اخلاطر قبل شراء السند؛ ويقوم ادلستثمر 
  مدى قابلية السندات للبيع يف البورصة، وتظهر يف حالة تقلب أحوال البورصة سلاطر السيولة، ويقصد هبا

 ؛وانسحاب صناع السو  يف البورصة

                                                             
  108ص ه،1430-2010األردن،-عمان دريد كامل أل شبيب، إدارة احملافظ االستثمارية، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة،28

topic-http://elriadh.yoo7.com/t98329 

http://elriadh.yoo7.com/t983-topic
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  سلاطر النقد األجنيب، وىي ادلخاطر ادلرتبطة بتقلبات أسعار الصرف يف حالة االستثمار يف السندات
 الصادرة بالعمبلت األجنبية.

  المالية المشتقات -3

 الآخر الطرف وتلزم زلدد تاريخ يف معُت، أصل يف احلق الطرفُت ألحد تعطي عقود ىي ادلالية ادلشتقات 
 قد كما األولية، ادلواد من كمية أو العمبلت، من مبلغ أو مارل بأصل يتعلق قد العقدشلاثل  التزام باحًتام
 العقد تنفيذ إمكانية منهما لواحد يعطي أو ملزمة بطريقة الطرفُت يربط قد العقد ،ادلؤشرات من دبؤشر يتعلق

 30.العقد نشأة منذ عليو ادلتعاقد األصل سعر على للمشتقات السوقي السعر ويعتمد تنفيذه، عدم أو
 األصول ألصول اليت سبثل موضوع العقد(، و ادلشتقات ىي عقود تشتق قيمتها من قيمة األصول ادلعنية )أي ا

تسمح ادلشتقات ، و والعمبلت األجنبية والسلعوالسندات تتنوع ما بُت األسهم اليت تكون موضوع العقد 
للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتمادا على أداء األصل موضوع العقد، ومن أىم ادلشتقات عقود 

 31.وعقود ادلبادالتاخليار، والعقود ادلستقبلية 
  ة لؤلسهم أو أية شرائها وبيعها وتداوذلا بطريقة شلاثل نقدي وؽلكنىي أدوات مالية يتم اشتقاقها من أصل

 32أصول مالية أخرى.
 سلع.(  أورا  مالية، عمبلت أجنبية،)استثمارية تشتق من عقود أساسية ألدوات  وىي عقود فرعية تبٌت ا

 33عن تلك العقود الفرعية أدوات استثمارية. لتنشأ
 :خصائص المشتقات المالية 

 يلي:من خبلل التعاريف السابقة ؽلكن حوصلة ادلشتقات ادلالية فيما 

  :حيث جرى التطبيق العملي على إثبات قيم األدوات ادلالية التقليدية  طبيعة العمليات خارج الميزانية
كاألسهم والسندات تداخل ادليزانية كأصول أو خصوم، شلا يسهل التعرف على أرصدهتا وتتبع تغَتاهتا 

                                                             
، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاسًت 2014-2012، دور ادلشتقات دلالية يف تغطية سلاطر السو  ادلارل دراسة ربليلية خليدة بلعيدي30

 .26، ص2014/2015، -البويرة–، جامعة العقيد أكلي زلند أوحلاج جامعة والبنوكيف العلوم االقتصادية، زبصص اقتصاديات ادلالية 
31http://www.chourok.net/vb/showthread.php?t=1304612سلاطر االستثمار يف األورا  ادلالية، ص 

 .81، ص2014عبد الكرًن أمحد قندوز، ادلشتقات ادلالية، الورا  للنشر والتوزيع، عمان، 32
 .2، ص2010-2009الكويت، -عبد اخلضر، ادلشتقات ادلالية، رللة إضاءات، العدد الثاين، معهد الدراسات ادلصرفية مجال33

http://www.chourok.net/vb/showthread.php?t=13046
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نقدية ضئيلة بصورة ال تعكس ما بعكس األدوات ادلالية اليت تقتضي طبيعة التعامل فيها تداوذلا بقيم 
 تتضمنو من قيم نقدية كامنة، وىذا ما غلعل اجملال مفتوحا للتعرض دلخاطر عف الرقابة عليها؛

  :نظرا ألنو غالبا ما يتم تصميمها للوفاء بأغراض خاصة للمستخدم النهائي ذلا، لذا ففي معظم التعقيد
عينها، وكيفية تقييمها، وكيفية احملاسبة عنها، وىل األحيان يكون ىناك غموض حول كيفية استخدام أداة ب

ار تعرض ادلؤسسة دلخاطر فهم شروط وآثؽلكنها ربقيق األغراض االقتصادية أم ال؟ من ناحية أخرى قد ت
 مشتقات خاصة شلا يعرضها لنتائج سليمة؛

 :البيع أو  بعض عقود ادلشتقات تتسم بدرجة سيولة عالية حيث يسهل تسويتها إما عن طريق السيولة
إبرام صفقة عكسية بواسطة إبرام صفقة عكسية بواسطة الشراء يف تاريخ االستحقا  احملدد، أو عن طريق 

بيوت التسوية، إال انو يف الوقت نفسو يصعب أحيانا تسوية بعض عقود ادلشتقات يف أسوا  ادلشتقات شلا 
 ينتج عنو مشاكل يف عمليات تقييمها وادلراكز ادلرتبطة هبا؛

 حيث ال يزال ىناك نوع من الغموض احمليط بادلعاجلة احملاسبية لآلثار وضوح القواعد المحاسبية:  عدم
ادلًتتبة على الدخول يف عمليات ادلشتقات، ويرجع ذلك أساسا إذل التقدم السريع والنمو ادلتبلحق يف رلال 

ة شلاثلة وسريعة من أجل احملاسبة عن ابتكار واستخدام األدوات ادلالية ادلشتقة والذي ليواكبو استجابة زلاسبي
األنشطة، إذ يبلحظ وجود فجوة واسعة بُت الواقع االقتصادي الذي سبارس فيو تلك األنشطة  تأثَتات تلك

 34الآثار احملاسبية الناذبة عنها.وبُت االستجابة احملاسبية ذباه التعبَت عن 
 :أنواع المشتقات المالية 

 35للمشتقات ادلالية:ؽلكن التمييز بُت أربع أنواع 

                                                             
مداخلة بعنوان ادلنتجات ادلالية ادلشتقة: أدوات مستحدثة لتغطية ادلخاطر أم لصناعتها؟، ادللتقى العلمي الدورل، األزمة ادلالية  رجم،زلمد مخيسي بن 34

 .2، ص2009اجلزائر، -وعلوم التسيَت، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة فرحات عباس، سطيفواالقتصادية 
ادلالية، دراسة حالة سو  عمان، مذكرة مقدمة الستكمال شهادة ادلاجستَت يف علوم التسيَت، جامعة  وكفاءة األسوا تقييم أداء  الداوي،خَتة 35

 .38ص، 2011/2012ورقلة، -قاصدي مرباح
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 حيث يتم بل بشروط زلددة يف الوقت الراىن، تعرف بأهنا اتفا  على استبلم أصل مستقب :العقود اآلجلة
 االتفا  بُت الطرفُت عرب التفاوض وال وجود لغرفة مقاصة كما أن السو  الثانوية فيها زلدودة احلجم.

 وذلك: سلعي أو مارل()أصل   بُت طرفُت لشراء أو بيع بالتارل فالعقود الآجلة ىي اتفاو 
 يف تاريخ زلدد مستقببل. -
 .متفق عليو يف نص العقدوفق سعر زلدد و  -

أحد عمبلئها، حبيث ندعو الطرف ؤسستُت ماليتُت أو مؤسسة مالية و يكون عادة طريف العقد علا م
لقاء سعر متفق عليو يف نص العقد و التعاقد يف تاريخ مستقبلي زلدد الذي يوافق على شراء األصل زلل 

 مقابل نفس السعر.يقبل بيع األصل يف نفس التاريخ و بصاحب ادلركز طويل األجل. أما الطرف الذي 

 :إن ىذه العقود تتشابو مع العقود الآجلة يف كوهنا اتفا  بُت طرفُت على أن تتم  العقود المستقبلية
تعترب النظامية شلا غلعلها معيارية. و  ا تتداول يف األسوا التسوية مستقببل، إال أهنا زبتلف عنها يف كوهن

مزاياىا تفو  مزايا العقود الآجلة فيما يتعلق بأنواع معينة أبرز إبداعات األسوا  ادلالية و  العقود ادلستقبلية من
ا من األصول. وبشكل عام تفضل العقود الآجلة على العقود ادلستقبلية فيما يتعلق بتبادل العمبلت، أم

 ادلستقبلية فتفضل باألنواع األخرى من األصول. 

لعقود الآجلة من العقود ادلستقبلية تنتهي بالتسليم الفعلي، يف حُت أن مجيع ا %2ل من ويف احلقيقة إن أق
يرى العديد من ادلهتمُت بالعقود ادلالية ادلشتقة أن العقود ادلستقبلية ىي عقود أجلة يتم و تنتهي بالتسليم، 

 شيكاغو التجارية. وأشهرىا بورصةتداوذلا يف األسوا  النظامية فقط 

فالعقود ادلستقبلية ىي اتفا  معياري بُت طرفُت يفرض على أحدعلا أن يسلم الطرف االخر كمية زلددة 
 اريخ الحق مستقبلي.من أصل زلدد يف ت

  :تعترب عقود ادلبادالت من أىم العقود ادلشتقة للتحوط ذباه تقلبات أسعار الفائدة عقود المبادالت
 . (OTC)ويتم تداوذلا فقط يف األسوا  غَت النظامية
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تعرف عقود ادلبادالت بأهنا استبلم سلسلة من الدفعات يف تواريخ زلددة مقابل تسليم سلسلة من  
 الدفعات للطرف االخر وفق تواريخ زمنية زلددة أيضا يف منت العقد.

  اخليار ىو عقد مارل مشتق يعتمد بشكل أساسي على اعطاء مشًتي العقد  عقدالخيارات: عقود
 خيار أو حرية التنفيذ.

اقد عليها يف األسوا  النظامية عد من أبرز ما تتميز بو عقود اخليارات يف الوقت الراىن ىو امكانية التعيو 
 األسوا  غَت النظامية بسرعة أكرب.و 

 استخدامات المشتقات المالية: 
للمشتقات ادلالية دور فاعل يف اجملتمعات، إذ تساىم يف ربسن اجملتمع يف تزويده بتوزيع شلتاز للموارد، ودقة 
أكثر يف معلومات االسعار اليت تساعد على ازباذ قرار اقتصادي صحيح من خبلل توقعات أسوا  

 36ادلشتقات ادلالية يف: ادلشتقات. وتتمثل استخدامات
 :التغطية ضد المخاطر 

 ثل وظيفة التغطية أىم الوظائف االجتماعية للعقود ادلستقبلية سب

 السعر المتوقع في السوق الحاضر: أداة الستكشاف 
من أبرز وظائف عقود ادلشتقات اهنا تزود ادلتعاملُت بادلعلومات عما سيكون عليو سعر األصل الذي أبرم 

، لذا يقال أهنا أداة جيدة الستكشاف السعر، أي عليو العقد يف السو  احلاضر بُت تاريخ التسليم
 التسليم.استكشاف ادلستوى الذي ؽلكن أن يكون عليو السعر يف السو  احلاضر يف تاريخ 

 إتاحة فرصة استثمارية للمضاربين : 
مهمة من ؽلتلك تأمُت سبلك األصل، إذ أن ىذه  وليس لغرضيدخل ادلضارب طرفا يف العقد لغرض ربقيق الربح، 

السو  احلاضر  يرغب يف بيعو مستقببل، أي مهمة من يرغب يف تغطية مركز سيأخذ يفسيمتلك األصل و  أو
 ىي تغطية ضد سلاطر اطلفاض األسعار.مستقببل، و 

 :إدارة وتنشيط التعامل على األصول محل التعاقد 

                                                             
لطبعة األوذل حاكم الربيعي، ميثا  الفتبلوي، حيدر جوان، علي أمحد فارس، ادلشتقات ادلالية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان األردن، ا36

 .335، ص2011
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لتكلفة ضرة ادلتنافسة فيو و األسوا  احلايف أسوا  ادلشتقات باطلفاض تكلفة ادلعامبلت على مستوى  يتميز التعامل
يساىم التعامل بالعقود أيضا على تنشيط  كفاءة، كماادلعامبلت تأثَت على سيولة السو  اذ ذبعل السو  أكثر  

 .سو  األصل ادلتعاقد عليو
 :سرعة تنفيذ االستراتيجيات االستثمارية 

 .ادلتميزة فضبل عن سيولتها وىذا نظرا دلرونتها
  يتحقق الكمال للسو  لو أنو وفر للمتعاملُت كافة األصول ادلالية اليت  حيث للسوق:تحقيق سمة الكمال

عمل  تتناسب مع أىدافهم، سواء من حيث العائد أو ادلخاطرة، فبفضل عقود ادلشتقات أصبح من ادلمكن
مستويات ستثمر األورا  ادلالية ادلتداولة يف السو  احلاضر، يف ظلها يتحقق للمتوليفات من عقود ادلشتقات و 

 ادلخاطر.فريدة من العائد و 

   أسواق االستثمار المالي:المطلب الرابع: 

 وطلبات شراء بيع طلبات فيو تتجمع الذي الآرل الكمبيوتر نظام أو ادلكان ىي ادلالية األسوا 
 .ادلالية األسوا  يف التبادل عمليات ربريك إذل تنفيذىا يؤدي واليت ادلالية، األدوات

 .ادلال رأس وأسوا  النقد أسوا  : علا األسوا  من نوعُت على ادلالية األسوا  مفهوم ويشمل
 يف تداوذلا اليت غلري ادلالية األدوات استحقا  آجال يف أساسا ادلال رأس أسوا  عن النقد أسوا  وزبتلف

 يتم اليت ادلالية األدوات نوع ويف السوقُت، من كل يف العاملة ادلالية ادلؤسسات طبيعة ويف السوقُت، من كل
 37.تداوذلا

  النقد أسواق وال:أ
 وتشكل السنة، عن استحقاقها فًتة تقل اليت أي األجل قصَتة ادلالية باألدوات النقد أسوا  تتعامل 

 العمبلت صرافة شركات إذل إضافة لنقد،أسوا  ا يف العاملة الرئيسية ادلالية ادلؤسسات التجارية ادلصارف
 : صلد النقد سو  يف تداوذلا يتم اليت ادلالية األدوات نة ماخلزين بأذونات التعامل يف ادلتخصصُت والوكبلء
 القبوالت ادلصرفية، وأذونات اخلزينة. ، اإليداع شهادات االدخار(، وودائع ألجل ودائع)ادلصرفية الودائع

                                                             
مكملة لنيل شهادة ادلاجستَت ، مذكرة BNP PARIBASدراسة حالة بنك -مسَتة زلسن، ادلشتقات ادلالية ودورىا يف تغطية سلاطر السو  ادلالية37

 .6، ص2005/2006منتوري قسنطينة،  يف العلوم االقتصادية، جامعة
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 وتدبر تضع اليت النقدية السلطة كونو النقد سو  يف ادلشاركة ادلؤسسات أىم ادلركزي ادلصرف ويعترب
 .النقدية السياسة وأىداف االقتصادية األوضاع مع يتناسب دبا النقدية السياسة

 المال رأسثانيا: أسواق 

بسو  رؤوس األموال طويلة األجل سبييزا ذلا عن سو  رؤوس األموال قصَتة -للتدقيق-تسمى أيضا
ؽلكن القول أن سو  رؤوس األموال ىي األجل أو السو  النقدية اليت سبق إن تعرضنا ذلا. على العموم 

قروض طويلة األجل إذ تقصدىا ادلؤسسات للتزود ات و )تلك السو  اليت يتم فيها التعامل على مساعل
ل التخلي عن جزء أو كل ملكيتها وىي شركات ادلساعلة وذلك بطرح أسهمها بأموال إضافية مقاب

 بطرح سندات(.ذلك د ذبمع تلك ادلوال يف صورة دين و لبلكتتاب. أو ق
نفس الشيء ؽلكن أن يقال عن احلكومة عندما تريد أن تتزود باألموال لتغطية العجز أو لتمويل 
مشاريع جديدة أو ألي غرض اخر، ذبدر االشارة إذل أن ادلؤسسات خاصة اإلنتاجية منها تتوفر على 

ىنا ل دائمة أو طويلة األجل، و األموا، أي األصول الثابتة اليت غلب سبويلها برؤوس وذبهيزات معمرةمعدات 
 تكمن أعلية سو  رؤوس األموال يف تزويد الشركات دبا ربتاجو من أموال لشراء وسائل إنتاج سلتلفة.

بصفة أخرى ؽلكن إعطاء مفهوم رؤوس األموال على انو السو  الذي يتم فيو تداول األورا  ادلالية اليت و 
 من شكلُت علا: تصدرىا منظمات األعمال حيث يتكون ىذا السو 

وىي تتعامل يف أورا  مالية طويلة األجل )سهم، سندات( أحيانا يطلق عليها أسوا   أسواق حاضرة:  -
أن يرفع قيمة الورقة  وذلك بعدملكية الورقة ادلالية للمشًتي فورا عند ابرام الصفقة  وىنا تنتقلاألورا  ادلالية، 

 أو جزء منها.

السندات، ولكن تتعامل أيضا يف األسهم و ىي أسوا  العقود ادلستقبلية، و ليها ويطلق ع أسواق آجلة:-
الغرض من وجود ىذه األسوا  ىو زبفيف أو تنفيذىا يف تاريخ الحق، و  واتفاقيات يتممن خبلل عقود 

يشجع ادلستثمر ادلًتدد الذي بطبيعتو يتجنب ادلخاطر يف توجيو نب سلاطر تغَت السعر شلا يدفع و ذب
 خاصة يف األسهم.االستثمار يف األورا  ادلالية و  ضلوادلدخرات 
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 المحفظة الماليةمفاىيم وأساسيات المبحث الثاني: 

 وأىداف االستثمار فيها المطلب األول: مفهوم المحفظة المالية

إن االستثمار يف األورا  ادلالية ما ىو إال زبصيص جزء من األموال لتوظيفها يف أصول مالية لفًتة 
ؼلصص جزءا من ادلال، يتاجر بو على  أي أن ادلستثمر للحصول على تدفقات نقدية مستقببل، من الزمن

أمل احلصول عائد يف ادلستقبل، وىذا االستثمار إما أن يكون استثمارا فرديا، أي شراء ورقة أصل مارل 
مفهوم احملفظة ادلالية  طر  إذليف ىذا ادلبحث نت، و يطلق عليو احملفظة ادلاليةاستثمارا متعددا و  أوفقط واحد 

 أىم العناصر ادلتعلقة هبا.و 

 تعريف المحفظة المالية أوال: 
  ىو تنمية القيمة السوقية ذلا،  اذلدف من امتبلكهاالفرد من األسهم او السندات و  ما ؽللكوىي رلموع

 38ربقيق التوظيف األمثل دلا سبثلو ىذه األصول من أموال.و 
  ادلستثمر بغرض ادلتاجرة واالستثمار، أي  حبوزةادلالية أو األورا  ادلالية ادلنقولة، اليت  رلموع األصولىي

 39بغرض تنمية قيمتها السوقية وربقيق التوظيف األمثل دلا سبثلها ىذه األصول من أموال.
   قيمة النسبية لكل حبسب الالرأمسالية ادلتداولة يف السو  و ادلوجودات اليت تضم مجيع األورا  ادلالية و احملفظة

ب عوائد األسهم تستخدم ىذه احملفظة يف احتسارلموع يضم موجودات زلفظة السو  و منها إذل 
 40.سلاطرىاو 
  ىي عبارة عن سلة من األورا  ادلالية لشركات سلتلفة، يتم اختيارىا وتنويعها من سلتلف االنشطة الصناعية

 االستثمار إذل أقل حد شلكن.والتجارية لكي تعطي أعلى عائد وتقلل سلاطر 

 

                                                             

 www.djelfa.info 3820.00، الساعة 2018ديسمرب 12االطبلع تاريخ  
 267، ص2005مصر،  اجلامعية،، مؤسسة النشر والسندات وتقييم األسهمزلمد صاحل احلناوي، ربليل 39
، 2013-2012 تلمسان،بن اعمر بن حسُت، فعالية األسوا  ادلالية يف الدول النامية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة ايب بكر بلقايد،  40
 .110ص

http://www.djelfa.infoتاريخ
http://www.djelfa.infoتاريخ
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 أىداف االستثمار في المحفظة المالية: ثانيا:
إن ىدف أي مستثمر من بناء أو تشكيل زلفظة أورا  مالية ىو ربقيق منافع اضافية، إال ان األمر 

والعائد ادلتوقع، أي ادلفاضلة بُت القيمة ادلضافة احملتملة والدخل  دلخاطرةاىنا يتطلب عملية موازنة بُت 
 41جهة أخرى. ادلخاطرة منادلنتظم من جهة، وبُت سلتلف مستويات 

مع العلم أن ىذه ادلفاضلة ربدث تبعا لرغبة وىدف ادلستثمر، إال أن اذلدف الرئيسي ألي مستثمر 
سلاطرة أو ربقيق أقل مستوى  معُت سلاطرةد عند مستوى ىو الوصول إذل زلفظة مثالية، أي ربقيق أكرب عائ

شلكن عند مستوى معُت من العائد، وبالتارل فإن اذلدف الرئيسي للمستثمر وىو يشكل زلفظتو ادلالية ىو 
 /عائد( شلكنة.سلاطرةاحلصول على أحسن توليفة )

لتملك أورا  مالية ذات وزبتلف اىداف االستثمار باختبلف ادلستثمرين، فبعضهم لديهم استعداد 
للحصول على أكرب قدر من العوائد، يف حُت يفضل البعض الآخر  وذلك ادلخاطرة درجة عالية من

االعتماد على أسلوب متحفظ يف االستثمار حىت وإن حصل على عائد أقل، ومن أىم األىداف اليت 
 الية ما يلي:يطمح ادلستثمرين إذل الوصول اليها يف رلال االستثمار يف األورا  ادل

  :أي تعظيم ادلخاطرة فإذا كان للربح األولوية يف سلم أفضليات ادلستثمر، فهذا يدل على أن تعظيم الربح
 ادلستثمر سيعمل على تكوين زلفظة مالية ذات مستوى كبَت من ادلخاطرة؛

 :اكم تزداد وىذا بتشكيل زلفظة تتكون من أورا  مالية تعمل دبثابة احتياطي مًت  تحقيق أمان مستقبلي
قيمتو مع األيام، ويف مثل ىذه احلاالت عادة ما يتم اللجوء إذل زلفظة تتكون من سندات صادرة عن 

 احلكومة وادلؤسسات ادلالية ادلستقرة ذات العائد ادلتوازن؛
  زيادة تراكمية رأمسالية، ويف مثل ىذه احلالة يعمل ادلستثمر يف اجملاالت اليت ربقق لو ىذا  أيالنمو: تحقيق

اذلدف، شلا غلعلو يلجأ إذل أسهم الشركات اليت ؽليل رللس إدارهتا إذل التوسع وزيادة خطوط انتاجها أو 
 رأمساذلا أو أراحبها؛

 :صول على عدد أكرب من األسهم يزيد يف سلطة ألن احل التأثير على قرارات الجمعية العامة للمساىمين
 ادلساىم داخل الشركة، وبالتارل زيادة قدرتو على التدخل يف قرارات التغيَت؛

                                                             
 .31صسارة بوزيد، إدارة محفظة األوراق المالية على مستوى البنك الجزائري، مرجع سابق، 41
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 :احملتملة ويفة االلتزامات اخلارجية أي ىدف ربقيق السيولة البلزمة لتغطي مواجهة االلتزامات المستقبلية 
الواقع فإن اذلدف من تشكيل زلفظة األورا  ادلالية ىو مزيج من األىداف السابقة، وتتحدد درجة أولوية  

 كل منها وفقا الحتياجات وطبيعة ادلستثمر صاحب احملفظة.

 المطلب الثاني: أنواع المحافظ المالية والسياسات التي تحكم ادارتها

 ةالمحافظ االستثماري عأوال: أنوا 
 :42أنواع احملافظ االستثمارية فيما يليتتمثل 

  :محفظة الدخل 
وتركز على األورا  ادلالية اليت تعطي دخبل سنويا عاليا سواء كان مصدر ىذا الدخل توزيعات األرباح 

وعادة ما تكون ىذه األسهم تتمثل يف األسهم ، لفوائد اليت تدفع حلملة السنداتالنقدية حلملة األسهم أو ا
تذبذب التوزيعات النقدية احلكومية أو من أسهم الشركات ادلعروفة باستقرار أسعارىا يف السو ، وكذا عدم 

كما يفضل ىذا النوع من احملافظ صغار ادلستثمرين الذين يعتمدون يف معيشتهم على دخل ىذه   ،لؤلرباح
 رين احملافظُت الذين ال ػلبذون ادلخاطرة.االورا  ادلالية أو ادلستثم

  :محفظة النمو 
تركز زلفظة النمو على أدوات استثمارية ربقق ايرادات استثمارية تؤدي إذل ظلو أموال احملفظة. وتعتمد 
ىذه احملفظة أساسا على شراء أسهم الشركات اليت ربقق ظلوا يف مبيعاهتا، وبالتارل يف ايراداهتا على مر 

االستثمار يف أسهم شركات ك  معينة صناعات يف أن زلفظة النمو عادة ما تتخصص كما السنوات.
 اليت تتميز بنمو مبيعاهتا. صناعية سلتارة مثل شركات الطَتان أو ادلوارد الطبيعية....اخل.

 :المحفظة المتوازنة 

وىي احملفظة اليت تتكون عادة من أسهم عادية وأسهم شلتازة وسندات، حيث يأمل ادلستثمر يف ىذا  
النوع من احملافظ احلصول على أرباح رأمسالية باإلضافة اذل توزيعات نقدية من أرباح األسهم ومن فوائد 

 السندات، ويف الوقت نفسو احملافظة على رأمسال ادلستثمر
                                                             

، زبصص مالية وزلاسبة، جامعة أزلمد بوقرة احملافظ االستثماريةسامية فقَت، مطبوعة بيداغوجية ربت عنوان زلاضرات يف تسيَت 42
 .25، ص2017/2018بومرداس،
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 :وتركز على التوزيعات النقدية لؤلرباح، باإلضافة إذل األرباح الرأمسالية الناذبة عن  المحفظة المختلطة
أسهم الشركات اليت ربقق ظلوا عاليا يف ايراداهتا. وبالتارل تنوع ىذه احملفظة ما بُت االستثمارات اليت تؤدي 

 تثمارية.اذل توزيعات نقدية عالية واستثمارات تؤدي اذل ظلو وزيادة أموال احملفظة االس

  السياسات الي تحكم إدارة المحفظةثانيا:  
 :43تنقسم سياسات االستثمار إذل الآيت

 (Conservative or Defensive) سياسة استثمارية متحفظة أو دفاعية -1
هتدف ىذه السياسة لكسب أرباح شبو ثابتة بقليل من ادلخاطرة، ولذلك يعتمد يف الدرجة األوذل 

ادلختارة حيث ال سلاطرة هبا وأن معدل الفائدة زلدد والعائد ثابتا وكما ىو معروف على السندات واألسهم 
ؽلكن أن ربتوي احملفظة على أسهم الشركات الكبَتة الراسخة ادلستقرة، حيث إن ىذه الشركات ال تتأثر  

 كثَتا يف التغَتات االقتصادية وتقلبات أسوا  ادلال وخصوصا سو  األورا  ادلالية.
الكبَتة يق ىذه السياسة عندما يكون االقتصاد يف حالة كساد وركود حيث أن أسهم الشركات وبفضل تطب

والقوية يكون تأثرىا قليبل بالتغَتات االقتصادية لذا سيكون ىبوط أسعارىا أقل بكثَت من ىبوط أسعار 
 الشركات النامية.

 : Aggressive Policyسياسة استثمارية ىجومية -2
لكسب األرباح السريعة العالية وربمل سلاطر عالية لذلك تكون زلتويات هتدف ىذه السياسة 

احملفظة من األسهم النامية اليت ربقق أرباح عالية ولكن ىذه األسهم ربمل سلاطر عالية بسبب تأثرىا 
أن يكون دقيقا يف ازباذ قراراتو حيث يطلب من مدير احملفظة الشديد يف ادلتغَتات االقتصادية ادلختلفة، 

وفا من الوقوع يف اخلسائر، ويفضل تطبيق ىذه السياسة عندما يكون االقتصاد يف حالة رواج واالزدىار خ
حيث أن األسهم اخلطرة ربقق أرباح أعلى، وذلك ألهنا سريعة التأثر يف التغيَتات االقتصادية، فهي ربقق 

 الكساد. أرباحا عالية يف حالة الرواج كما وربقق أرباحا قليلة أو خسائر يف حالة

                                                             
 .25، ص-2014-غازي فبلح ادلومٍت، إدارة احملافظ االستثمارية، دار ادلناىج للنشر43
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 :Balance Policyالسياسة المتوازنة -3
بُت ربقيق عنصر األمان وجٍت أرباح رأمسالية، وتتكون احملفظة عند إتباع تلك ىذه السياسة ذبمع 

 .استثمارية طويلة األجل كالسندات السياسة من أسهم عادية وأورا  مالية قصَتة األجل وأدوات
يتبناىا ادلستمر أو مدير إن اختبلف أنواع األدوات االستثمارية الداخلة يف احملفظة يتوقف على الفلسفة اليت 

 واليت ال زبرج عن الثبلث سياسات السابق اإلشارة إليها. احملفظة
 ةلماليمقومات تكوين المحفظة ا المطلب الثالث:

واليت غلب مراعاهتا لتحقيق األىداف ادلرجوة ػلكم تشكيل احملفظة االستثمارية رلموعة من العوامل 
 من االستثمار، تتمثل ىذه العوامل يف كل من العائد، ادلخاطرة والتنويع.

 العائدأوال: 
   ويعرف العائد على االستثمار على أنو صايف الدخل الناتج عن عملية استثمار األموال، حبيث يشمل ىذا

باإلضافة إذل القيمة االضافية احملققة زائد األرباح الرأمسالية اليت قد  العائد األرباح الصافية لعملية االستثمار
 تنتج عن إعادة بيعو.

  ىو ادلردود الذي ػلققو االستثمار، ولكي يكون ذلذا ادلردود معٌت، فإنو غلب نسبو غلى االموال اليت
 44ولدتو.

  ىو ادلكافئة االضافية اليت يتوقع ادلستثمر احلصول عليها يف ادلستقبل مقابل زبليو على اشباع حاجة زلددة
اىم متغَتات العملة االستثمارية ألنو يقيس السرعة اليت من خبلذلا تزداد  أحديف الوقت احلاضر، لذا فهو 

 45نقصاهنا.ثروة ادلستثمرين أو 
 روع على توليد أرباح صافية للمستثمرين، إذ يهدف ذلك القياس يف ربديد  ىو قدرة الوحدة النقدية يف ادلش

 ة:تم استخراجو وفق العبلقة التاليوي ،كفاءة االدارة
 الصافي/مجموع االموال المستثمرة العائد على االستثمار= الربح

                                                             
مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  مذكرة-اجلزائريدراسة حالة البنك اخلارجي -نعمان زلصول، تسيَت زلفظة األورا  ادلالية يف البنوك التجارية 44

 .54، ص2006/2007ادلاجستَت يف علوم التسيَت، جامعة جيجل،
ادلالية لسنة  والسعودية لؤلورا دراسة حالة سو  الكويت -ادلخاطر النظامية يف حافظة األورا  ادلالية يةراضية كروش، التنويع الدورل كأداة لتدن 45

 .24، ص2011/2012، -ورقلة–قاصدي مرباح  جامعة-التسيَت، ، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات ادلاسًت يف علوم 2010
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 46أشكال عوائد االستثمار:

  :كانت ىذه االستثمارات سبثل حقوقا من اموال ادللكية مثل األسهم، فحامل السهم   إذاتوزيعات األرباح
 شريك يف الشركة ادلصدرة للسهم، لذلك فهو من مالكيها وحقوقو من حقو  ادلساعلُت.

  :أصدرت  للشركة اليتكانت االستثمارات سبثل اقًتاض مثل السندات، فحامل السند مقرض   إذاالفوائد
القرض ىي قيمة السند، وبالتارل ػلصل حامل السند على الفائدة ادلتفق عليها مع  ىذا السند، وقيمة

 الشركة.
  :ما  إذاتنتج ىذه االرباح عن إعادة بيع االستثمارات ادلالية، فحامل السهم او السند األرباح الرأسمالية

 رحبا رأمساليا.استطاع بيع السهم أو السند دببلغ يزيد عن ادلبلغ الذي اشًتاه بو يكون قد حقق 

 أنواع عائد االستثمار:

 :47ؽلكن التمييز بُت ثبلثة أنوع لعائد االستثمار

  وىو العائد الذي ػلققو ادلستثمر فعبل نتيجة امتبلكو أو بيعو ألداة من المحقق(:  العائد)الفعلي العائد
 بينهما؛أدوات االستثمار، وقد يكون العائد الفعلي عائدا إيراديا أو رأمساليا أو مزغلا 

 :وىو العائد الذي يتوقع ادلستثمر احلصول عليو مستقببل نتيجة استثماره يف مشروع معُت،  العائد المتوقع
 ؛ب كل عائد زلتمل يف احتمال حدوثوويتم قياس العائد ادلتوقع يضر 

 :وىو العائد الذي يرغب ادلستثمر يف احلصول عليو ودبا يتبلءم مع مستوى ادلخاطر اليت  العائد المطلوب
يتعرض ذلا األصل أو األداة االستثمارية زلل االستثمار، وىو ؽلثل أدىن عائد يعو ض ادلستثمر عن عملية 

 تأجيل االستهبلك ودرجة ادلخاطر ادلصاحبة لو.

 

 

                                                             
 27سامية فقَت، مطبوعة بيداغوجية، مرجع سابق، ص46
علوم نصور، مطبوعة زلكمة يف مقياس إدارة احملافظ ادلالية، جامعة برج بوعريريج، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، قسم الموسى بن م47

 .6، ص2013/2014االقتصادية، 
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 المخاطرةثانيا: 

 إمكانية التعرض إذل اخلسارة أو الضرر أو اجملازفة، ومن ىنا فإن ادلخاطرة تتضمن  تعرف ادلخاطرة بأهنا
 48احتمالية حصول أحداث غَت مرغوب فيها.

  تعرف ادلخاطرة يف قاموسwebster 49رلازفة، أو خطر، أو تعرض خلسارة أو إصابة.بأهنا 
 ويف حالة االستثمارات ىي احتمال اختبلف العائد ادلتحقق عن العائد ادلتوقع من االستثمارات . 
 .50اخلالية من ادلخاطرة يتساوى العائد ادلتحقق مع العائد ادلتوقع 
  ىي احتمال تقلب العوائد ادلستقبلية للقرارات ادلالية، فالقرارات ادلالية تؤثر يف احتمال تقلب العوائد اليت

 51ػلققها ادلستثمر.
  ادلتوقع على االستثمار وتقاس ادلخاطرة بناء لذلك ىي احتمال فشل ادلستثمر يف ربقيق العائد ادلرجح أو

 52دبقدار االضلراف ادلعياري للعائد الفعلي عن العائد ادلرجح أو ادلتوقع.
 اع المخاطر االستثمارية:أنو 

ادلخاطر  سباهبا، إذل نوعُت أساسيُت علا: ؽلكن تصنيف ادلخاطرة من منظور الفكر ادلارل على أساس أ
 طر ادلنتظمة؛ادلخاالغَت ادلنتظمة و 

 : 53المخاطر النظامية أو المنتظمة 
يطلق على ادلخاطر ادلنتظمة عدة تسميات متعدد منها: سلاطر السو ، وادلخاطر الغَت قابلة للتنويع، 
وادلخاطر اليت ال ؽلكن ذبنبها وادلخاطر العامة، وترتبط ىذه ادلخاطر بالظروف االقتصادية والسياسية 

أسعار الفائدة، ومن مث واالجتماعية كاإلضرابات العامة أو حالة الكساد أو ظروف التضخم أو معدالت 

                                                             
، 38، العدد 14االقتصادية وادلالية، اجمللد جليل كاظم مدلول العارضي، زيد عبد الزىرة جعفر، إدارة احملفظة االستثمارية ادلثلى، رللة الغري للعلوم 48

 .250، ص2016
 .227، ص2009، دار ادلريخ للنشر، ادلملكة العربية السعودية، -النظرية والتطبيق العملي-أوجُت برغلهام، ميشيل إيرىاردت، اإلدارة ادلالية49

420، ص2007األردن، -عمانزلمد علي ابراىيم العامري، اإلدارة ادلالية، دار ادلناىج للنشر والتوزيع،  50 
 .421ادلرجع نفسو، ص51
 .52،ص2015، ، دار وائل للنشر، الطبعة السابعة، جامعة الشر  األوسط، -االطار النظري والتطبيقات العملية-زلمد مطر إدارة االستثمارات52
 02، العدد15احملفظة، رللة دراسات العدد االقتصادي، اجمللد نعمان زلصول ونور الدين زلرز، تقييم االستثمار يف األورا  ادلالية يف ظل نظرية 53

 .65، ص2018جوان 
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فإن تأثَتىا يشمل كافة عوائد وأرباح األورا  ادلالية ادلتداولة يف أسوا  رأس ادلال، وال توجد وسيلة حلماية 
ادلخاطر النامجة من الظروف السابقة، ولكن غلب على ادلستثمر أن يعرف مدى تأثَت األورا  ادلالية اليت 

 ؽللكها هبذا النوع من ادلخاطر.
 54طر غير النظامية أو غير المنتظمة:المخا -

هبا مؤسسة بنكية أو صناعة ما، أو ىي ذلك اجلزء من  وىي عبارة عن ادلخاطرة ادلتبقية اليت تنفرد  
اإلدارية واحلمبلت  العمال واألخطاءادلخاطرة الكلية اليت تنفرد هبا ورقة مالية معينة، فالتغَتات مثل إضراب 

القضائية، تسبب قابلية عوائد مؤسسة ما للتباين ويكون ىذا  والدعاوىاإلعبلنية وتغَت أذوا  ادلستهلكُت 
األسوا  واألورا  ادلالية الصناعات و  على ادلؤثرةالتباين غَت مستقل عن العوامل ادلنتظم مستقبل عن العوامل 

 .األخرى

، ربدث نتيجة لعوامل مؤثرة على مؤسسة ما أو عدد قليل من ادلؤسسات، النظاميةنظرا ألن ادلخاطرة غَت 
 ‚ :ا على ضلو مستقل لكل مؤسسة على حدى ؽلكن كتابتها يف شكل معادلةهب لذلك غلب التنبؤ

 ادلخاطرة الكلية = ادلخاطرة النظامية+ ادلخاطرة غَت نظامية

السو  ككل  حركة سبسرة النظامية ألن ىذه األخَتة النصيب األكرب من ادلخاطرة الكلية، يعود إذل ادلخاط
مواجهتها. ؽلكن التقليل من ادلخاطرة غَت النظامية وذلك عن طريق التنويع، ولكن ال التنبؤ هبا و  ويصعب

 بادلخاطرة النظامية.ؽلكن ذبنب ما يسمى 

                                                             
، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماسًت أكادؽلي، علوم MEDAFتقدير العائد وادلخاطرة لبلستثمار وفق ظلوذج  بلخَت لعروسي،54

 .8، ص2015/2016، -ورقلة-ذبارية، جامعة قاصدي مرباح
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خاصة ادلخاطر حركة السو  و ن يركز تنبؤه على بالنسبة للمخاطرة العامة أ على ادلستثمر يف حالة التنويع -

السو  ادلالية مثل )التغَت يف سعر الفائدة والتغَت يف أسعار الصرف وسلاطر القوة  وسلاطر العامةاالقتصادية 
 .(الشرائية لوحدة النقد

 العكس صحيح.را  ادلالية ذات بيتا ادلرتفعة و زيادة احملفظة من األو  كذلك إذا توقع صعود السو  فعليو -
 العائد والمخاطرة: العالقة بين

ادلستثمر لتحقيق عائد على يرتبط عنصرا العائد وادلخاطرة معا يف عبلقة طردية، دبعٌت أنو كلما زاد طموح 
استثماراتو غلب عليو أن يعد نفسو لتحمل درجة أعلى من ادلخاطرة والعكس صحيح، وبغض النظر عن 

عندما يتخذ قرار االستثمار يف األول ادلالية إظلا يسعى ذباه ادلخاطرة، فإن أي مستثمر اذباىات ادلستثمرين 
 55ادلقارنة بُت العائد وادلخاطرة، ويتخذ القرار االستثماري الذي يضمن لو:

 ربقيق أعلى عائد عند مستوى ثابت من ادلخاطرة؛ -

                                                             
 .38اجلودي صاطوري، سلاطر االستثمار يف األورا  ادلالية، ص ،عمرانعبد القادر 55



 الفصل األول: مدخل لالستثمار المالي والمحفظة المالية
 

 
30 

 ربقيق أقل سلاطرة عند مستوى ثابت من العائد. -

 المبحث الثالث: الدراسات السابقة

 الدراسات المتعلقة ببورصة الجزائرالمطلب االول: 

من ادلوضوعات اليت لفتت اىتمام الباحثُت، وىناك العديد من الدراسات ن موضوع ىذا البحث إ
اليت ركزت على ىذا ادلوضوع من عدة جوانب سلتلفة، وقد مت تصنيف الدراسات اليت اطلعنا عليها إذل 
دراسات سبت على مستوى بورصة اجلزائر وأخرى سبت على مستوى البورصات األخرى، ومن أىم 

 عليها مايلي: الدراسات اليت اطلعنا
-1111واقع نمو و تطور بورصة الجزائر خالل الفترة الممتدة من ىشام دغموم، دراسة  -1

 .2012-33مجلة علوم االقتصاد والتسيير والتجارة، العدد مقال ،2012

، ومدى (رىذا البحث إذل تقييم درجة ظلو وتطور بورصة اجلزائر )سو  رأس ادلال يف اجلزائ ىدف
الدور ادلنتظر منها يف عملية التخصيص األمثل للموارد االقتصادية احملدودة على الشركات ا على لعب هتقدر 

 ؛وادلشروعات االستثمارية اليت تسهم يف ربقيق التنمية واالزدىار
 :من خبلل ىذا البحث إذل ولقد توصل 
كبَتا يف نشاطها ، وىو ما جعلها تشهد ركودا  هبا أن بورصة اجلزائر سبتاز بقلة عدد الشركات ادلدرجة -

، األمر الذي يعكس اطلفاض سيولتها هتاوتنمو دبعدل بطئ جدا، وسبتاز بالتذبذب يف معامبل
 ؛ادلال يف ربقيق التنمية االقتصادية ة سو  رأسوبالتارل فهي بعيدة كل البعد عن فعالي ،بشكل كبَت

 ؛حاب األموالغياب ثقافة االستثمار يف األورا  ادلالية يف اجملتمع اجلزائري لدى أص -
قيمة التداول على مستوى بورصة اجلزائر، تظهر الضعف ادلسجل يف سيولة االقتصاد اجلزائري وىذا  -

    بسبب صغر حجم التداول؛
 ر وبالتارل قلة ادلدخرات الفردية.ضعف القدرة الشرائية لدى اجلمهو  -

مل خطة اعبلمية للتعريف وقام بوضع العديد من االقًتاحات لتطوير وتنشيط بورصة اجلزائر، منها: ع
بفرص ومزايا االستثمار ادلارل يف بورصة اجلزائر من خبلل تصميم موقع الكًتوين لنشر البيانات، العمل على 
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تطوير واستكمال تنظيم األطر القانونية وادلؤسسية للبورصة ودراسة امكانية تقدًن بعض ادلزايا واالعفاءات 
تشجيع نوادي االستثمار اليت تساىم يف زيادة الوعي االستثماري يف و الضريبية ألدوات االستثمار ادلارل، 

 األورا  ادلالية وبناء جيل من ادلستثمرين ادلثقفُت ؽلكن االعتماد عليو.
كميلية لنيل شهادة الماستر، كلية صالح بزطوط، نظام البورصة في الجزائر، مذكرة تدراسة  -2

 .2013/2014، -تبسة-يديالحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مه

أىداف  لتحقيق ئر، جاءزاالنشأة باجل اقتصادي حديثالضوء على كيان  تسليط إذلسة رادالىدفت 
  :ء ذلك منها على اخلصوصايبتغيها ادلشرع من ور 

 ر؛ئزالبورصة القيم ادلنقولة يف اجل والتنظيميالنظام القانوين  خصوصيةالبحث يف  -
 م ادلشرع بادلعايَتزائري، الستنتاج مدى التزااجل التشريعالعامة لعناصر البورصة على  ادلفاىيمإسقاط بعض -

 ؛لديوالرؤية ووضوح  الدولية
 وادلتعاملُت  ادلالية، رااألساسيُت يف سو  األو  ادلتدخلُتصورة العبلقة اليت تربط  تبسيطزلاولة  -

 ؛االقتصاديُت
لبلدخار يف البورصة، ودوره يف حلول ادلشاكل ادلالية سواء بالنسبة للدولة،  اإلغلايباجلانب  توضيحزلاولة  -

 ؛والصغَتةشركات ادلساعلة، وادلؤسسات ادلتوسطة 
 توصلت ىذه الدراسة إذل مايلي:وبناء على ما سبق 

وأدائها يعكس صورة االقتصاد الوطٍت الذي  االقتصادية الوطنيةأ من ادلنظومة ز وجود البورصة جزء ال يتج-
  .ربديات كبَتة يواجو

 .البنكيةار القروض ر أكثر مرونة على غ للتمويلوجود بدائل أخرى  -
اليت انسحبت  رياض سطيفيف تقييم أداء الشركات ادلدرجة وىذا ما حصل مع شركة  زائرفشل بورصة اجل-

  .جرا من ادلؤسسات اليت كانت ترغب يف اإلد العديدو أربك ىذا االنسحاب  2006يف 
االستثمار يف  بسببوالذي  راجأو ادلؤسسات إضافة إذل اإلح األفرادسواء زائر يف اجل البورصةغياب الثقافة  -

 .الربويةإذل مقصورة البورصة على أهنا مكان للتداول وادلعامبلت  نظر العديديالبورصة حيث 



 الفصل األول: مدخل لالستثمار المالي والمحفظة المالية
 

 
32 

بن علي، نعاس مريم نجاة، فعالية التنويع االستثماري في إدارة مخاطر محفظة  بلعزوزدراسة  -3
(، مجلة رؤى اقتصادية، جامعة 2012-2011األوراق المالية دراسة قياسية لحالة بورصة الجزائر )

 .2012، جوان 10الشهيد حمو لخضر، الوادي، الجزائر، العدد

وادلخاطر ولتحديد فيما إذا كان ىنالك أثر للمخاطر ىدفت الدراسة إذل اختبار العبلقة بُت العائد 
النظامية)السو ( على أسهم بورصة اجلزائر، وكذلك مدى قدرة السو  على تعويض ادلستثمرين بعبلوة 
سلاطر مقابل توظيفاهتم االستثمارية، وقد طبقت ىذه الدراسة على مؤشر بورصة اجلزائر خبلل الفًتة ما بُت 

، حيث استخدمت الدراسة اختبار ظلوذج االضلدار الذايت مشروط 18/05/2016إذل  23/05/2011
. وقد بينت الدراسة أن ىناك عبلقة اغلابية بُت العوائد GARCHبعدم ذبانس األخطاء ادلعمم 

وادلخاطر يف بورصة اجلزائر دلدة الدراسة، فارتفاع واطلفاض مؤشر البورصة مرتبط بارتفاع واطلفاض التذبذب 
أن زيادة ادلخاطر تقود إذل زيادة يف مقدار عبلوة ادلخاطر اليت يطلبها ادلستثمرون بتعويضهم  بالعوائد، أي

 عن مقدار ادلخاطر االضافية اليت يتعرضون ذلا.

خلص البحث إذل امكانية بناء زلفظة استثمارية مثلى يف بورصة اجلزائر باستخدام بررلة 
SOLVER 0.0097ب بادلئة وعائد يقدر  0.475سلاطرة تقدر ب، واليت مسحت باحلصول على 

 بادلئة. ومنحٌت الكفاءة احلدي.

  الدراسة المتعلقة بالدول العربية األخرىالمطلب الثاني: 

 
دراسة حالة مجموعة -القيمة السوقية للسهم وأثرىا علىكفاءة سوق رأس المال سميرة لطرش،  -1

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة -من أسواق رأسمال العربية
 .2001/2010، -قسنطينة-منتوري

ال أثر على القيمة السوقية ىذه الدراسة اذل زلاولة معرفة ما اذا كان لكفاءة سو  رأس ادل ىدفت
 للسهم. 
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أسوا  رأس مال عربية حيث مت يف مرحلة أوذل استخدام رلموعة من  ستو قد مشلت ىذه الدراسة 
ادلؤشرات لقياس كفاءة سو  رأس ادلال يف ىذه األسوا  كما مت استخدام طريقة األظلاط الطارئة الختبار  

 كفاءة سو  رأس  ادلال يف شكلها الضعيف يف مرحلة ثانية.
العوامل االقتصادية من أجل ربديد سلوك السعر  منورلموعة أخَتا مت دراسة االرتباط بُت مؤشر السو  و 

 يف السو ، يف زلاولة لقياس كفاءة السو  يف صيغتها ادلتوسطة.

باستعمال مؤشرات السو  أن معظم اذل رلموعة من النتائج اذ تبُت و لقد خلصت ىذه الدراسة و 
بالشكل الذي  االستثمار،تشجيع سبلك القدرة على جذب ادلدخرات و  أسوا  رأس ادلال زلل الدراسة

بورصة اجلزائر  اخر فانرغم تفاوت ىذه القدرة من سو  اذل الكفاءة و  واذباىو ضلواع السو  يساىم يف اتس
 الكفاءة.ىو ما يعٍت أن اجلزائر ال سبلك أدىن مقومات و  االستثمار،تشجيع ة االدخار و تبقى عاجزة عن تعبئ

ئية صيغتو الضعيفة أن السو  يعرف حركة عشواكما اتضح من خبلل قياس كفاءة السو  يف 
الذي  ادلالية، بالشكلسو  الكويت لؤلورا  و  سو  األسهم السعودي، ،لؤلسعار يف كل من بورصة عمان

القيم  بورصة مصرمن بورصة  ىو ما دل يتحقق يف كل الضعيفة، ويعكس كفاءة ىذه األسوا  يف صيغتها 
ائر. بينما تبُت أن كل األسوا  غَت كفؤة يف صيغتها ادلتوسطة وذلك نظرا ادلنقولة بالدار البيضاء ،بورصة اجلز 

العوامل االقتصادية ،أي أن أسعار األسهم ال تستجيب ارتباط حقيقي بُت مؤشرات السو  و لعدم وجود 
 للتغيَت يف العوامل االقتصادية زلل الدراسة .

القة بين العائد و المخاطرة في تقييم العفراس خضير الزبيدي د.مؤيد محمد علي،  دراسة -2
 -لة في سوق بغداد لألوراق المالية، مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصاديةسهم المتداو اال

 ، 2014، سنة2، العدد12المجلد 
ألسهم ادلتداولة يف ىذه الدراسة اذل تقدير العبلقة بُت العائد و ادلخاطرة الكلية لبلستثمار با ىدفت
تقدير ككل )معامل ادلخاطرة ادلنتظمة( و تقدير درجة حساسية االستثمارات  ورا  ادلالية و لؤلسو  بغداد 

ختبلف اسعار من مث تقدير مدى اولة يف السو  و معدل العائد ادلطلوب على كل سهم من األسهم ادلتدا
اختيار باحثان نظرية لغرض ربقيق اىداف الدراسة اعتمد الم السوقية عن األسهم ادلطلوبة. و االسه

كذلك اذل نظرية تسعَت االموال ادلتوقع وادلخاطرة الكلية وكفاءة االستثمار و اليت تركز على العائد االستثمار و 
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بالتارل اثر ذلك على اسعار ادلنتظمة و  سلاطرتوادلطلوب على االستثمار و الرأمسالية اليت تربط بُت العائد 
 االسهم احلقيقية .

يشكل ىذا احلجم ادلالية و شركة مسجلة يف سو  بغداد لؤلورا   45قد تكونت عينة الدراسة من و 
قد توصلت الدراسة اذل مجلة نتائج منها وجود تباين شديد يف من حجم السو  و  %46.875نسبة 

ادلخاطرة غَت متوفرة يف سو  ن العبلقة النظرية بُت  العائد و العوائد ادلتحققة على االستثمارات كذلك فا
أن أكرب ىذه ربقق اقل عائد ىي االقل سلاطرة و لية اضافة لذلك فان االستثمارات اليت بغداد لؤلورا  ادلا

 االستثمارات عائدا ىي األكرب سلاطرة.
 المطلب الثالث: مقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

من خبلل الدراسات السابقة اليت سبت على مستوى بورصة اجلزائر، منها من اىتمت بتقييم درجة  
ظلو بورصة اجلزائر ومدى قدرهتا على عملية التخصيص األمثل للموارد االقتصادية، ومنها اىتمت بالبحث 

العائد وادلخاطرة خبلل  يف النظام القانوين والتنظيمي لبورصة اجلزائر، وأخرى اىتمت باختبار العبلقة بُت
دراستنا احلالية قمنا بدراسة ربليلية لعائد وسلاطر االستثمار على مستوى يف ، ولكن 2011/2016الفًتة 

 اليت كانت خبلل فًتات بعيدة .نفس البورصة، ولكن فًتة دراستنا حديثة جدا مقارنة بالدراسات األخرى 

األخرى، فمنها من سلطت ضوء دراستها على سلتلف أما فيما يتعلق بالدراسات ادلتعلقة بالبورصات 
توصلت بينما الدول العربية، دبا فيها بورصة اجلزائر  لدراسة أثر كفاءة السو  على القيمة السوقية لؤلسهم، 

اجزة عن تشجيع االستثمار، ومنها من قامت يف دراستها على تقدير العبلقة إذل أن بورصة اجلزائر تبقى ع
اطر الكلية لؤلسهم ادلتداولة يف سو  بغداد ، حيث مت استخدام العديد من األساليب بُت العائد وادلخ

والنماذج االحصائية ادلتعارف عليها يف قياس و ربليل العوائد وادلخاطر بالنسبة لكل سو  مارل، بينما يف 
ئري، إال أننا استخدمنا دراستنا ىذه بالرغم من أهنا تدرس العبلقة بُت العائد وادلخاطر يف السو  ادلارل اجلزا

الطر  التقليدية ادلتعارف عليها ألن النماذج األخرى ال تتماشى مع ظروف بورصة اجلزائر نظرا لقيمها 
 القليلة .  
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 خالصة:

 ما يلي: خبلل ما سبق تناولو نستنتجمن 

حصة يف قرض شلثلة يف سندات أو شهادات ء حصة يف رأمسال شلثلة بأسهم، أو ىو شرااالستثمار ادلارل  -
االيداع تعطي دلالكها حق ادلطالبة باألرباح أو الفوائد أو احلقو  األخرى اليت تقرىا القوانُت ذات العبلقة 
باالستثمار يف األورا  ادلالية، ويتميز االستثمار ادلارل دبجموعة من اخلصائص والسمات أعلها اطلفاض 

مثل تقليل ادلخاطر عن طريق ولة والتنويع، ىذا ما غلعلو ػلقق رلموعة من ادلزايا التكاليف، التجانس، السي
 التنويع يف األورا  ادلالية، وأيضا االستثمار يف األورا  ادلالية يتميز دبجموعة من ادلزايا والعيوب.

 
تلف األنشطة تنويعها من سلية لشركات سلتلفة يتم اختيارىا و احملفظة ادلالية ىي سلة من األورا  ادلال -

الصناعية و التجارية لكي تعطي أعلى عائد وتقلل سلاطر االستثمار إذل أقل حد شلكن، ويتمثل اذلدف من 
االستثمار يف احملفظة بالنسبة ألي مستثمر ىو تعظيم الربح، ربقيق أمان مستقبلي ومواجهة االلتزامات 

فظة النمو، زلفظة الدخل واحملفظة ادلختلطة، ربكمها ادلستقبلية، وىناك عدة أنواع من احملافظ ادلالية أعلها زل
 تتمثل مقومات احملفظة ادلالية يف العائد وادلخاطرة اللذان ؽلثبلن وجها االستثمار.سياسات سلتلفة، و 
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دراسة تحليلية للعائد والمخاطر في بورصة الجزائر 
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 المبحث األّول: ماهية بورصة الجزائر

 المطلب األول: مفهوم بورصة الجزائر ونشأتها

منو: تعد بورصة القيم  01اؼبادة .تعرفها2000فيفري 17الصادر بتاريخ  03-04بالقانون رقم
اؼبنقولة إطار لتنظيم وسَت العمليات فيما ىبص القيم اؼبنقولة اليت تصدرىا الدولة واألشخاص اآلخرين من 

 القانون العام والشركات ذات األسهم.

 :مراحل إنشاء بورصة الجزائر 

ادية، اليت أعلن عنها عام إن فكرة إنشاء بورصة األوراق اؼبالية يدخل يف إطار اإلصالحات االقتص
، يف نفس السنة صدرت عدة قوانُت اقتصادية عن استقاللية 1988ودخلت حيز التطبيق عام  1987

اؼبؤسسات العمومية وصناديق اؼبسانبة، إن رأس مال اؼبؤسسات العمومية االجتماعي والذي يبثل حق 
بذلك ربولت الشركات العامة إىل شركات اؼبلكية قسم لعدد من األسهم وتوزع ما بُت صناديق اؼبسانبة، و 

 .1988القانون التجاري اؼبكمل بقوانُت عام تسَت حسب أحكام  (S.P.A)أسهم 

إن نظام شركات اؼبسانبة ال يبكن تصورىا دون إنشاء سوق مالية تتبادل فيها ىذه األسهم. ىذه السوق 
 1ماىي إال البورصة.

 2ومرت ىذه العملية بثالث مراحل ىي:

 المرحلة التقريرية:

م 1990، حيث ظهرت فكرة انشاء بورصة اعبزائر عام 1992إىل  1990سبتد ىذه اؼبرحلة من 
م على امكانية مفاوضة قيام اػبزينة بُت 1990مارس 27اؼبؤرخ بتاريخ   90/101وينص اؼبرسوم رقم 

م أنواع1990مارس27اؼبؤرخ بتاريخ  90/102اؼبؤسسات العمومية فقط، كما أوضح اؼبرسوم رقم 

                                                             
 79، ص2005اعبزائر، -مشعون مشعون، البورصة : بورصة اعبزائر، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة 1
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة -اؼبعوقات واآلفاق-2005/2015فاطمة الزىراء عيدون، تطور بورصة اعبزائر خالل الفًتة  ،نورة أعبيد2

 .33،ص2016/2017ماسًت أكاديبي يف العلوم االقتصادية، جامعة ؿبمد بوضياف اؼبسيلة، 
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شهادات األسهم اليت يبكن أن تقوم بإصدارىا الشركات العمومية االقتصادية وكذا شروط  
اؼبرسوم للشركات باكتساب شهادات األسهم اؼبكتسبة برؤوس اموال الشركات مفاوضتها، حيث ظبح ىذا 

العمومية االقتصادية األخرى ويف أكتوبر من نفس السنة، ومن خالل ىيئات مؤىلة ىي اعبمعية العامة 
خ لصناديق اؼبسانبة، ازبذت اغبكومة قرار انشاء ىذه اؽبيئة بتسمية مؤقتة وىي شركة القيم اؼبتداولة وبتاري

فإن صناديق اؼبسانبة الثمانية قامت بتأسيس شركة ذات أسهم برأظبال يقدر دببلغ  1990نوفمرب 09
دج، موزع حبصص متساوية بُت الصناديق الثمانية ويديرىا ؾبلس إدارة متكونة من شبانية 320,000

وىل مهمة تسيَت أعضاء، كل عضو يبثل أحد صناديق اؼبسانبة ويقوم اجمللس بتعيُت اؼبدير العام الذي يت
الشركة، ولقد نصت القوانُت األساسية ؽبذه الشركة بأن ىدفها األساسي يكمن يف وضع تنظيم يسمح 

االزدىار، ونظرا ر لديها صبيع االمكانيات للرقي و بإنشاء بورصة لألوراق اؼبالية يف أفضل الشروط، وتتوف
الواضح الذي هبب أن تلعبو، وقد مت  لبعض الصعوبات اليت واجهتها ىذه الشركة واػباصة بالدور غَت

دج كما غَت اظبها لتحمل بذلك 9,320,000,00إىل  1992تعديل قوانينها ورفع رأظباؽبا يف فيفري 
اسم بورصة األوراق اؼبالية، وبالرغم من كل اجملهودات اؼببذولة إال أن البورصة مل تتمكن من أن تكون عملية 

ها العديد من الصعوبات اؼبتعلقة باحمليط االقتصادي واالجتماعي يف ىذه اؼبرحلة، حيث اعًتضت انطالقت
 للبالد.

 المرحلة االبتدائية:

لقد مت يف ىذه اؼبرحلة تعديل القانون التجاري الذي كان ال يتوافق مع شروط سَت البورصة حيث 
لغَت عملية تنازل الشركات العمومية عن أسهمها  1988جانفي12اؼبؤرخ بتاريخ  88-04منع قانون 

مت  1993أفريل25اؼبؤرخ يف  93-08اؼبؤسسات العمومية، ؽبذا الغرض ودبوجب اؼبرسوم التشريعي رقم 
إدخال بعض التعديالت على القانون التجاري يتعلق األمر بتعديالت خاصة بشركات األسهم وبالقيم 

سها والشروع يف اؼبنقولة ففيما ىبص شركات األسهم فقد نص اؼبرسوم بصفة واضحة على إمكانية تأسي
العرض العمومي لالدخار سواء عند تأسيس الشركة أو عند تقرير رفع رأظباؽبا، كما مت رفع اؼببلغ األدىن 

 إىل :300.000.00 الالزم لتكوين شركة األسهم من 
 يف حالة إجراء العرض العمومي لالدخار. ( 500000000 )طبسة ماليُت دينار جزائري  -
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 عند عدم اللجوء إىل العرض العمومي لالدخار. ( 100000000 )مليون دينار جزائري  -
دخار، أما فيما ىبص القيم اؼبنقولة فقد نص وهبذا أصبحت شركة األسهم تشكل وسيلة فعالة لتعبئة اال

اؼبرسوم على إمكانية إصدار أنواع جديدة من القيم اؼبنقولة تتمثل يف: أسهم التمتع، شهادات االستثمار، 
 التصويت، شهادات اؼبشاركة، السندات، السندات القابلة للتحويل إىل أسهم والسندات شهادات اغبق يف

، أي قرار ادخار قيم منقولة جديدة يعترب يف غاية األنبية راؼبرفقة بأذونات االكتتاب .إن ازباذ مثل ىذا القرا
 خاصة مع إنشاء بورصة للقيم اؼبنقولة باعبزائر .

 من اؼبرسوم التشريعي اعبديد نصت على ما يلي: 30مكررة  715ادة يف إطار ىذا اؼبضمون فان اؼب
القيم اؼبنقولة ىي سندات قابلة للتداول تصدرىا شركات اؼبسانبة وتكون مسعرة يف البورصة أو يبكن أن 
تسعر وسبنح حقوقا فباثلة حسب الصنف كما تسمح بالدخول مباشرة أو بصورة غَت مباشرة يف حصة معينة 

لشركة اؼبصدرة أو حق مديونية عام على أمواؽبا .إذ يظهر جليا فبا سبق ذكره أنبية وضرورة من رأظبال ا
 (2)قابلية استهالك وتداول القيم ، اليت تعترب شرطا أساسيا يف السَت اغبسن للسوق اؼبايل .

 (1)التاليتُت:أما فيما يتعلق باؽبيئات العاملة ببورصة القيم اؼبنقولة فتتمثل يف اؽبيئتُت 
 و ىي تشكل سلطة سوق القيم اؼبنقولة ( COSOB )عبنة تنظيم و مراقبة العمليات البورصية -
مكلفة بالسهر على ضمان السَت اغبسن للعمليات اؼبتداولة يف  ( SGBV )شركة تسيَت القيم  -

البورصة ، وال هبوز إجراء أية عملية مفاوضات للقيم اؼبنقولة ، إال داخل مقصورة البورصة ، وعن طريق 
 وسطاء يف عمليات البورصة، بعد اعتمادىم من طرف اللجنة .

 

  إلى وقتنا الحالي ( 1996) من الفعلية:مرحلة االنطالق 
كانت كل الظروف جاىزة من الناحية القانونية والتقنية إلنشاء بورصة القيم   1996مع هناية سنة 

 حيث:اؼبنقولة 
 البورصة.مت وضع نص قانوين إلنشاء و تنظيم ىذه  -

                                                             
البليدة ،   عة" مذكرة لنيل شهادة ماجيستَت يف العلوم االقتصادية فرع نقود ومالية ، جام -حالة اعبزائر –الناشئة ؼبياء قاسم شاوش ،" األسواق اؼبالية (2)

 . 160، ص  2004/2005م التسيَت ، السنة اعبامعية وعلو  قتصاديةكلية العلوم اال
 . 1993ماي  23، الصادر بتاريخ  34عدد ، اعبريدة الرظبية ، ال 1993ماي  23اؼبؤرخ يف  93-10اؼبرسوم التشريعي رقم  (1)
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 أصبح للبورصة مكان مادي بغرفة التجارة . -
إىل جانب (3)، 1996يف فيفري  ( COSOB )مت تشكيل عبنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة  -

وأصبح كل األفراد العاملُت باؽبيئتُت جاىزين  منهما،مع ربديد ـبطط كل  ( SGBV )شركة تسيَت القيم 
 للعمل.

ة   ية يبثلون ـبتلف اؼبؤسسات اؼبالي، مت اختيار الوسطاء يف العمليات البورص1997ومع بداية سنة 
 تولت عبنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة مهمة تكوين ىؤالء عن طريق، حيث ( بنوك وشركات تأمُت)

االستعانة باػبرباء الكنديُت  وتنظيم عدة ملتقيات من بينها ملتقيُت أسبوعُت يف كل من تونس وفرنسا، 
 ، يف ؾبال التعامل بالسوق اؼبايل .بشكل سطحي من خربة ىذين البلدين هبدف االستفادة ولو

، على هتيئة اعبو اؼبالئم ، 1997تنظيم ومراقبة عمليات البورصة طوال سنة وقد عملت عبنة 
، ومت بالفعل إصدار م1997، وىو هناية سنة احملددوربضَت كل اؽبيئات اؼبعنية للشروع يف العمل بالتاريخ 

، وذلك فيما  يف القرض السندي لسوناطراك، متمثال1998جانفي2أول قيمة منقولة باعبزائر بتاريخ 
دي ، وعلى ىذا األساس أصبحت شركة سوناطراك أول متعامل اقتصامى بالسوق األويل للسوق اؼبايليس

 ، يف الوقت الذي كان ينتظر أن تصبح بورصة اعبزائر عملية . يدشن سوق للرساميل يف اعبزائر
الجتماعي مرورا ونشَت إىل أنو شبة ثالث شركات قامت باإلصدار الفعلي لألوراق اؼبالية بغية رفع رأظباؽبا ا

 ىي:بالبورصة و 
 ؛ 20%شركة الرياض سطيف : فتح رأظباؽبا االجتماعي بنسبة  -
 ؛ 20%ؾبمع صيدال : رفع رأظبالو االجتماعي بنسبة  -
 .20%فندق األوراسي : رفع رأظبالو االجتماعي بنسبة  -
 
 
 
 

                                                             

3COSOB , Guide de la bourse et des opérations boursiers , la bourse d`alger , collection guides 
plus , 96 , p 06.)( 
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 إجراءات الدخول لبورصة الجزائر: أوال

، فان 1993ماي  23الصادر يف  10-93من اؼبرسوم التشريعي رقم  18طبقا ألحكام اؼبادة 
،تكون مكلفة بتنظيم إجراءات الدخول، ويف ىذا االذباه فان (SGBV)شركة تسيَت بورصة القيم اؼبنقولة 

 لكالسيكية :القانون العام وبدد ثالثة مباذج أو أنواع من االجراءات ا

 كذلك بالنسبة للسندات، بيهة باألوراق اؼبسعرة من قبل، و االجراء العادي، يطبق على األوراق اؼبالية الش 
 ،إجراء العرض العام للبيع بالسعر األدىن 
 .إجراء العرض العام للبيع بالسعر احملدد 

األساسي بُت ىاذين النوعُت من العرض العام، ىو أنو يف األول يتم ربديد السعر مسبقا، أما يف  الفرق
 الثاين فيتم ربديد السعر باؼبزايدة.

يتكفل القانون العام للبورصة بتحديد طرق أو كيفيات إعالم اعبمهور عند الدخول إىل البورصة، 
 (SGBV)الدخول، إذ ربدد شركة تسَت بورصة القيم وكذلك اؼببادئ العامة اليت تنظم ـبتلف إجراءات 

 الطرق العملية لسَت ىذه اإلجراءات.
اؼبكمل لألمر رقم اؼبعدل و  1997مارس  12الصادر يف  12-97كما ذبدر اإلشارة إىل أن األمر 

 ، و اؼبتعلق خبوصصة اؼبؤسسات العمومية قد نص على ما يلي:1995أوت  26الصادر يف  95-22
اليت تقوم بتنفيذ عملية اػبوصصة مكلفة بأن تقدم للحكومة إجراءات العرض العام أن اؼبؤسسة  -1

 (،9)اؼبادة
عن طريق الدخول إىل –كيفية التنازل يبكن أن تنفذ بصورة خاصة عن طريق اللجوء إىل السوق اؼبايل  -2

سيقتصر على (. ىذا األخَت الذي 15أو عن طريق العرض العام للبيع بالسعر احملدد)اؼبادة  –البورصة 
 عدد ؿبدود من اؼبستثمرين.

إن ربقيق اؼبنشأة لشروط الدخول إىل البورصة، وبتم عليها من أجل إدراج أو تسجيل اظبهما يف التسعَتة 
الرظبية اؼبرور دبراحل تعترب ضرورة حتمية للدخول إىل بورصة القيم، لذلك سنحاول إهباز ىذه اؼبراحل من 

 خالل ما سيأيت. 

 المطلب الثاني: إجراءات الدخول لبورصة الجزائر و شروط االدراج فيها
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 شروط اإلدراج و القبول في بورصة الجزائر:ثانيا: 

 شروط القبول - أ

 تتمثل شروط القبول يف بورصة اعبزائر فيما يلي:

 هبب أن تكون الشركة منظمة قانونيا على شكل شركة ذات أسهم؛ 
 (؛5000000أن يكون لديها رأس مال مدفوع بقيمة دنيا تساوي طبسة ماليُت دينار) 
 تكون قد نشرت الكشوف اؼبالية اؼبعتمدة للسنوات اؼبالية الثالثة السابقة للسنة اليت مت فيها تقدًن طلب  أن

 القبول؛
  أن تقدم تقريرا تقييميا ألصوؽبا يعده عضو يف اؽبيئة الوطنية للخرباء احملاسبُت، من غَت ؿبافظ حسابات

 قييمي، على أن ال يكون عضوا يف ىذه األخَتة؛الشركة، أو أي خبَت آخر حبيث تعًتف اللجنة بتقريره الت
 أن تكون قد حققت أرباحا خالل السنة السابقة لطلب القبول، ما مل تعفيها اللجنة من ىذا الشرط؛ 
  هبب على الشركة إحاطة اللجنة بكل عمليات التحويل أو البيع اليت طرأت على عناصر من األصول قبل

 عملية اإلدراج؛
 لية ؼبراجعة اغبسابات تكون ؿبل تقدير من قبل ؿبافظ اغبسابات يف تقريره عن الرقابة إثبات وجود ىيئة داخ

الداخلية للشركة، وإن مل يوجد ذلك فيجب على الشركة اؼببادرة إىل تنصيب مثل ىذه اؽبيئة خالل السنة 
 اؼبالية التالية لقبول سنداهتا يف البورصة؛

 ضمان التكفل بعمليات ربويل السندات؛ 
  النزاعات الكربى بُت اؼبسانبُت واؼبؤسسة؛تسوية 
 العمل على االمتثال لشروط الكشف عن اؼبعلومات؛ 
  يف موعد ال  ،على األقل من رأس مال الشركة %20الطرح لالكتتاب العام سندات رأس اؼبال دبا يبثل

 يتجاوز يوم االدراج؛
 ( مسانبا كحد أدىن 150أو توزع سندات رأس اؼبال اؼبطروحة لالكتتاب العام على مائة وطبسُت) ينبغي

 يف موعد ال يتجاوز تاريخ اإلدراج.
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 مرحلة ما قبل اإلدراج: - ب
ىذه ىي اؼبرحلة اليت تسبق عملية االدراج يف البورصة و اػبطوة األوىل اليت هبب أن يتبعها اؼبصدر، 

 ة االدراج، و تتضمن اؼبراحل التالية:مهما كان شكلو قبل عملي
القرار بإجراء  العملية: تعترب اعبمعية العامة االستثنائية للشركة اعبهة الوحيدة اؼبخولة بإصدار قرار القيام  -1

بإحدى عمليات اللجوء العلٍت لالدخار، وال يبنها أن تفوض جمللس االدارة أو ؾبلس االدارة اعبماعية إال 
 سبكنها من تفعيل ىذه العملية.الصالحيات اليت 

اإلعداد القانوين للشركة و األسهم: إن إدراج أي شركة يف البورصة يقتضي فحصها الدقيق على اؼبستوى  -2
القانوين، و ذلك ألن الشركة كثَتا ما تلزم بإجراء تغيَتات يف النظام األساسي والشكل القانوين وىيكل رأس 

 سعَتة.اؼبال لتلبية متطلبات القبول يف الت
تقييم الشركة: هبب على الشركة أن تسعى لتقييم أصوؽبا من خالل عضو يف اؽبيئة الوطنية للخرباء  -3

احملاسبُت، من غَت ؿبافظ حسابات الشركة، أو أي خبَت اخر تعًتف اللجنة بتقييمو، على أن ال يكون عضوا 
 ار األسهم.يف ىذه األخَتة، ويعتمد على ىذا التقييم يف ربديد أسعار بيع أو اصد

اختيار الوسيط يف عمليات البورصة اؼبرافق أو مرقي البورصة بالنسبة للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة: ينبغي  -4
على الشركة أن زبتار ؽبا وسيطا يف عمليات البورصة قائدا للفريق، وتتمثل مهامو يف مساعدهتا و مرافقتها 

ويتعاون الوسيط يف عمليات البورصة قائد الفريق مع وتقدًن اؼبشورة ؽبا عرب صبيع مراحل عملية االدخار، 
الوسطاء يف عمليات البورصة االخرين من أجل ربسُت فرص توظيف السندات، فيشكلون معا نقابة 

التوظيف اليت تتيح انتشارا أوسع للسندات من خالل استغالل شبكة من الوكاالت البنكية. وأما بالنسبة 
نبغي ؽبا أن تقوم بتعيُت مستشار مرافق يدعى مرقى البورصة، ذلك ؼبدة للمؤسسات الصغَتة و اؼبتوسطة في

( حبيث يكلف دبساعدهتا يف إصدار سنداهتا واإلعداد لعملية القبول و ضمان إيفائها 5طبس سنوات )
 الدائم بالتزاماهتا القانونية والتنظيمية فيما ىبص االفصاح عن اؼبعلومات.

هبب على الشركة تقدًن مشروع مذكرة إعالمية لدى عبنة تنظيم عمليات إعداد مشروع اؼبذكرة اإلعالمية:  -5
البورصة ومراقبتها واليت تتضمن كافة التفاصيل ذات الصلة بأنشطة الشركة ووضعها اؼبايل واسًتاتيجيتها 

 وخصائص السندات اؼبصدرة)العدد، السعر، الشكل القانوين ...(.
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عملية االدراج يف البورصة، يتعُت على الشركة االنضمام اىل اؼبؤسبن  االنضمام إىل اؼبؤسبن اؼبركزي: قبل اجراء -6
 اؼبركزي من أجل تسجيل رأس ماؽبا بأكملو يف حالة اصدار أسهم أو مبلغ القرض يف حالة اصدار سندات.

ضبلة التسويق: سعيا إلقباح عملية توظيف السندات، تقوم اعبهة اؼبصدرة بإطالق ضبلة تسويقية من خالل  -7
 االعالم اؼبختلفة )االذاعة ، التلفزيون والصحف....(  وسائل

 و توزيع الدالئل  واؼبذكرات االعالمية عرب كامل شبكة نقابة التوظيف.
بيع السندات: يتم البيع عموما من خالل الشبكة اؼبصرفية ، اذ يقوم اؼبستثمرون بتقدًن أوامر الشراء اػباصة  -8

بة التوظيف، من خالل إيداع مبلغ يبثل مقابل قيمة عدد األسهم هبم مباشرة لدى البنوك، األعضاء يف نقا
 اؼبطلوبة.

كشف النتائج: يف حال استفاء شروط االدراج يف التسعَتة، يتم االعالن بأن العرض إهبايب وتنشر نتائج  -9
 العملية للجمهور واذا حدث العكس، فيتم رفض إدراج السند يف التسعَتة.

( أيام 3ن اؼبركزي على السندات بتسوية العملية، و ذلك يف غضون ثالثة )تسوية العملية: يقوم اؼبؤسب-10
 من العمل ابتداء من تاريخ كشف النتائج.

 :مرحلة اإلدراج 

وىذه ىي اؼبرحلة اليت يبدأ فيها قيد السند يف التسعَتة، وذلك بعد أن ربصل الشركة على إذن 
ومراقبتها للقيام بدخوؽبا الفعلي للبورصة، تنشر شركة القبول)قرار القبول( من عبنة تنظيم عمليات البورصة 

تسيَت بورصة القيم إعالنا يف النشرة الرظبية للتسعَتة ويوضح تاريخ حصة التسعَتة األوىل للسند وسعر 
 إدخال السند، كما تنشر نتائج حصة التسعَتة األوىل للجمهور يف النشرة الرظبية للتسعَتة.

 :مرحلة ما بعد اإلدراج 

 ىي اػبطوة اليت تأيت مباشرة بعد حصة التسعَتة األوىل للسند يف البورصة وتغَتاتو يف السوق: وىذه

بشراء أسهمها اػباصة دبوجب عقد  ،ن أجل ضبط أسعار األسهمت ميسمح للشركاعقد السيولة:  -1
روط اليت السيولة، ويتم توقيع العقد بُت الشركة والوسيط يف عمليات البورصة، والغرض منو ىو ربديد الش
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يتصرف دبوجبها الوسيط نيابة عن اعبهة اؼبصدرة يف السوق يف سبيل تعزيز سيولة السندات، وانتظام 
 تسعَتهتا.

ما إن يتم تسعَتة السند يف البورصة حىت تصبح اعبهة اؼبصدرة ملزمة بإطالع اعبمهور نشر المعلومات:  -2
كل كبَت على سعر السندات، ويتعُت عليها بأي تغيَت أو حدث ىام من شأنو، إن كان معروفا التأثَت بش

أيضا إطالع اعبمهور بتقارير التسيَت والكشوف اؼبالية السنوية والفصلية، وكذا ايداعها لدى عبنة تنظيم 
 3عمليات البورصة ومراقبتها وشركة تسيَت بورصة القيم واؼبؤسبن اؼبركزي على السندات.

 

 
 الشركات المدرجة في بورصة الجزائر: أوال:

يوجد يف بورصة اعبزائر مؤسسات عمومية معروفة بنجاحها االقتصادي، وذلك بعد أن ربصلوا على 
تأشَتة القبول من عبنة البورصة، وىذا من الدعوة العامة لالدخار أي فتح رأظبال اؼبؤسسات، وىذه 

 ىي:2019-2017اؼبدرجة خالل الفًتة اؼبؤسسات 

 :مجمع صيدال 
من اؼبؤسسات الكربى يف اعبزائر، والرائدة يف اإلنتاج الصيدالين، الشيء الذي  يعترب ؾبمع صيدال

أكسب اجملمع ميزات تنافسية عدة، ولقد مر ؾبمع مثلو مثل العديد من اؼبؤسسات العمومية دبراحل عدة 
ة يف حىت وصل إىل ما ىو عليو اآلن، ىذه اؼبراحل جاءت لتلبية متطلبات اإلصالحات اليت قامت هبا الدول

، طبقا لقرار اجمللس 1999ذلك الوقت، يعترب ؾبمع صيدال ثاين مؤسسة دخلت البورصة يف سبتمرب 
ويف إطار عملية اػبوصصة، وطبقا  2002جوان 18الوطٍت ؼبسانبات الدولة خالل اجتماعو اؼبنعقد يف 

نامج اػبوصصة اؼبتعلق خبوصصة اؼبؤسسات العمومية اؼبؤىلة لرب  1995أوت26بتاريخ  95/22لألمر رقم 
القرار رقم  22/06/1998اؼبقرر من طرف اغبكومة، أيدت الدورة العامة غَت العادية جملمع صيدال يف 

                                                             
 .2019جويلية 03االطالع  تاريخ/http://www.sgbv.dz/arبورصة اعبزائر، اؼبوقع االلكًتوين،3
 

 الجزائر والهيئات المكونة لهاالمطلب الثالث: الشركات المدرجة في بورصة 

http://www.sgbv.dz/ar/تاريخ
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القًتاح ؾبلس اإلدارة الذي يسمح للمجمع بإدخال حصة من رأظبالو يف البورصة، إذ أن حصة رأظبال  04
 4دج.800سهم بسعر ؿبدد 2,000,000من رأس اؼبال وسبثل  % 20اؼبتنازل عنها ىي 

 :مؤسسة تسيير فندق األوراسي 
، وكانت تعمل ربت وصاية 1975ماي  02قبوم بتاريخ  5مت افتتاح مؤسسة األوراسي اؼبصنفة 

ىت وزارة السياحة والثقافة، وقد قامت الوزارة بتسيَت اؼبؤسسة من خالل الشركة الوطنية للسياحة والفندقة ح
، وأخَتا من خالل الديوان 1979، مث من خالل الشركة اعبزائرية للسياحة والفندقة حىت عام 1977عام 

يف ذلك العام وضمن إطار عملية إعادة اؽبيكلة التنظيمية، مث  1983الوطٍت للندوات واؼبؤسبرات حىت عام 
اؼبؤرخ يف  226-83رقم  توصيف الفندق كمؤسسة اشًتاكية وأنشئت مؤسسة التسيَت الفندقي)اؼبرسوم

، من وضعو القانوين وأصبح مؤسسة اقتصادية 1991فيفري عام  12(، وعدل الفندق يف 1983أفريل 2
مليون دينار، وصار إظبو االجتماعي مؤسسة التسيَت  40عامة يف شكل شركة ذات أسهم  برأظبال قدره 

قي األوراسي رأس ماؽبا عن طريق فتحت مؤسسة التسيَت الفند 1999الفندقي األوراسي، ويف جويلية 
رأس اؼبال  %20مليون دينار جزائري، أو ما يعادل  480العرض العلٍت للبيع، ومثل مبلغ القرض 

 دينار جزائري. 1,500,000,000االجتماعي اؼبقدر ب 
 :شركة أليانس للتأمينات 

جويلية 30سست يف أليانس للتأمينات ىي شركة فبلوكة للقطاع اػباص ذات أسهم برأظبال وطٍت، تأ
والصادر عن وزارة اؼبالية واؼبتعلقة بفتح  1995جانفي 25اؼبؤرخ يف  07-95دبوجب األمر رقم  2005

( انطلق نشاط الشركة 05/122سوق التأمينات، وبعد اغبصول على موافقة اعبهات اؼبختصة)اؼبرسوم رقم 
مليون دينار جزائري، ويف اواخر سنة 500، بدأت الشركة دبزاولة نشاطها برأظبال ابتدائي قدره 2006سنة 

مليون دينار جزائري، ونتيجة لرغبة الشركة يف رفع رأظباؽبا 800بلغ رأس اؼبال االجتماعي للشركة  2009
مليار دينار جزائري عبأت إىل عملية اكتتاب عام سبهيدا إلدراج حصة من أسهمها يف بورصة 2,2إىل 

، وقد حدد سعر االكتتاب 2010ديسمرب 01نوفمرب إىل غاية 02ن اعبزائر، على أن تبدأ فًتة االكتتاب م
دينار للسهم الواحد، وتعترب شركة أليانس أول مؤسسة ما القطاع اػباص تدخل إىل البورصة،  830ب
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مليار دينار جزائري، وتسعى ىذه الشركة إىل ربقيق صبلة من 1,4ولقد بلغت األموال اليت مت رفعها مقدار 
 :األىداف من بينها

  ؛2009رفع رأظبال الشركة تطبيقا لشروط قانون التأمينات 
 توسيع قاعدة الشركة دبسانبُت جدد عن طريق االدخار العام؛ 
  اقتسام الثروة الناصبة عن العملية من خالل إعطاء فرصة جديدة للجزائريُت لتوظيف أمواؽبم عن طريق

 وسائل جديدة لالدخار؛
 ن قبل اؼبتعاملُت العمومُت واػبواص.اؼبسانبة يف تفعيل بورصة اعبزائر م 

 أرويبة:–سي  -شركة أن 
دينار جزائري، وقد 849,195,000ىي شركة خاصة خاضعة للقانون اعبزائري ذات رأظبال قدره 

يف شكل شركة ذات مسؤولية ؿبدودة ربت اسم الشركة اعبديدة للمصربات اعبزائرية  1966تأسست سنة 
ابق للشركة من الشركة اعبديدة للمصربات اعبزائرية إىل أن سي أرويبة، مت تغيَت االسم الس 2008ويف سنة 

شرعت اؼبؤسسة يف بيع أسهمها من خالل العرض العلٍت للبيع، وانصبت مبلغ العرض  2013ويف أفريل 
 8491950دينار جزائري موزعة على  849,195,200من رأس اؼبال أي ما يعادل  %25على 

دينار جزائري  400من رأس اؼبال وسعر االصدار  %25سهم سبثل  2122988سهم، الكمية اؼبعروضة 
 .2013ماي 09أفريل إىل 07أما فًتة االكتتاب من 

 :شركة بيوفارم 
رظبيا إىل البورصة بعد عقد أوىل جلساهتا لتسعَت  19/04/2016"، يوم ضمت مؤسسة "بيوفارمان

أسهمها، حيث رباول اؼبؤسسة الناشطة يف ؾبال صناعة األدوية فتح سوق استثماراهتا سباشيا والتحول االقتصادي 
دينار جزائري موزعة على 5.104.375.000، قدر رأظباؽبا االجتماعي باعبزائرالذي تعيشو 

 دج.200سهم عادي بقيمة اظبية للسهم قدرىا  25.521.875

 :شركة أو أم انفست 
، إذ تعد شركة أو أم انفست الشركة األوىل اليت مت 2018أكتوبر 10انضمت مؤسسة أوأم انفست بتاريخ 

لبورصة اعبزائر، واليت نشأت من ربويل شركة ذ م  -سوق الشركات الصغَتة واؼبتوسطة–إدراجها يف قسم 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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، سبحورت اعي يف بلدية بوحنفية والية معسكرحيث يقع مقرىا االجتم  (hotel thermal S.T.A.S)م
 5نشاطاهتا حول:

 سياحات اغبمامات اؼبعدنية؛ تطوير 
 تطوير الوجهة السياحية بامتياز؛ 
  اؼبنتجات الصحية لتعزيز صناعة السياحة يف اعبزائر.ربديث وذبديد 

 الهيئات المكونة لبورصة الجزائر:ثانيا: 

 تتمثل ىيئات بورصة اعبزائر فيما يلي:

 COSOB6لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة  -1
ىي سلطة ضبط مستقلة، تتمتع بالشخصية اؼبعنوية واالستقالل اؼبايل، تأسست دبوجب اؼبرسوم 

اؼبعدل واؼبتمم اؼبتعلق ببورصة القيم اؼبنقولة، وتتوىل  1993ماي  23اؼبؤرخ يف  10-93رقم  التشريعي
اللجنة مهمة تنظيم سوق القيم اؼبنقولة وحسن سَت سوق القيم اؼبنقولة وشفافيتها، وتتكون من رئيس وستة 

ىي تتناىف مع أية إنابة أعضاء، يعُت الرئيس ؼبدة نيابية تدوم أربع سنوات، ويبارس مهمتو كامل الوقت، و 
انتخابية أو وظيفة حكومية، أو فبارسة وظيفة عمومية أو أي نشاط آخر، باستثناء أنشطة التعليم أو 

 االبداع الفٍت أو الفكري.
 ولقد زود اؼبشروع اللجنة، لتمكينها من القيام دبهامها، سلطات تنظيمية وسلطات اعتماد ومراقبة وربقيق.

وم اللجنة يف إطار التشريع الذي وبكم السوق اؼبالية، بإعداد أنظمة زبضع : تقالسلطة التنظيمية - أ
 إىل موافقة الوزير اؼبكلف باؼبالية، وتتعلق األنظمة اليت يتم سنها على اػبصوص دبا يأيت:

  القواعد اؼبهنية اؼبطبقة على الوسطاء يف عمليات البورصة، وعلى ىيئات التوظيف اعبماعي يف القيم
 حافظي السندات؛–لى ماسكي اغبسابات اؼبنقولة وع

  واجبات اإلعالم اؼبفروضة على الشركات عند إصدار قيم منقولة من خالل الطلب العلٍت على االدخار
 أو القبول يف البورصة أو العروض العمومية؛

                                                             
5https://www.cosob.org/ar/visa-aom-invest-spa/ 

لوم االقتصادية، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسًت أكاديبي يف الع2015-2005نورة أعبيد، عيدون فاطمة الزىراء، تطور بورصة اعبزائر خالل الفًتة 6
 .37، ص2016/2017، -اؼبسيلة-جامعة ؿبمد بوضياف

https://www.cosob.org/ar/visa-aom-invest-spa/
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 تسيَت حافظة القيم اؼبنقولة؛ 
 قواعد سَت شركة تسيَت بورصة القيم واؼبؤسبن اؼبركزي على السندات؛ 
 القواعد اؼبهنية اؼبطبقة على الوسطاء يف عمليات البورصة؛ 
 .شروط التداول واؼبقاصة يف ؾبال القيم اؼبنقولة اؼبسجلة يف البورصة 
 تعتمد اللجنة على:سلطة االعتماد والتأهيل:  - ب
 الوسطاء يف عمليات البورصة؛ 
 شركات االستثمار ذات الرأظبال اؼبتغَت وصناديق التوظيف اؼبشًتك؛ 
  حافظي السندات؛-ماسكي اغبساباتتؤىل 
 سلطة المراقبة والحراسة والتحقيق: - ج

 تسمح ىذه السلطة للجنة من التأكد خصوصا من:
 احًتام اؼبتدخلُت يف السوق لألحكام القانونية والتنظيمية اليت ربكم السوق؛ -
 زبضع ؽبا.امتثال الشركات اليت تلجأ إىل الطلب العلٍت على االدخار لواجبات اإلعالم اليت  -
 حسن سَت السوق؛ -

وتؤىل اللجنة، من أجل تنفيذ مهمتها يف ؾبال اؼبراقبة واغبراسة إلجراء التحقيقات لدى شركات أو 
 مؤسسات مالية معينة على القيم اؼبنقولة.

 SGBVشركة ادارة بورصة القيم المنقولة -2
يذ االجراءات العملية والتقنية وىي مسؤولة عن تنف 1993تأسست شركة إدارة بورصة القيم اؼبنقولة سنة 

الضرورية للمبادالت على القيم، وتعرف بأهنا شركة إدارة بورصة القيم، وىي شركة ذات أسهم فبلوكة 
 واؼبتمثلة يف: 1993الصادر سنة  10-93للوسطاء اؼباليون، حدد مهام ىذه الشركة اؼبرسوم التشريعي 

  اؼبنقولة؛التنظيم لعمليات الدخول اػباصة بالقيم 
 تسهيل اؼببادالت بُت الوسطاء وتسجيل عمليات التفاوض؛ 
 تنظيم عمليات اؼبقاصة اػباصة بالتعامالت يف القيم اؼبنقولة؛ 
 .وضع نشرة رظبية للتسعَتة وتشمل معلومات عن السوق 



  7102/7102الفصل الثاني: دراسة تحليلة للعائذ والمخاطرة في بورصة الجزائر خالل الفترة

 

 
50 

 المؤتمن المركزي على السندات  -3
ث شركات اؼبصدرة للقيم بنوك( والثال5ىو شركة ذات أسهم، يساىم فيها الوسطاء اؼبعتمدون)

اؼبنقولة باإلضافة إىل شركة تسيَت بورصة القيم واػبزينة العمومية وبنك اعبزائر، حيث اؼبسانبة الدنيا يف 
 رأظبال الشركة ؿبددة دبليوين دينار جزائري وتتمثل وظائفو يف:

 ها بُت الوسطاء فتح وإدارة حسابات جارية لألوراق اؼبالية لصاحل ماسكي اغبسابات دبا يسهل توصيل
 من خالل القيام بالتحويالت بُت اغبسابات؛

 .7تنفيذ العمليات اليت تقررىا الشركات اؼبصدرة لألوراق اؼبالية مثل أرباح األسهم ورفع رأس اؼبال 
 الوسطاء في عمليات البورصة -4

البنوك واؼبؤسسات اؼبالية والشركات التجارية اليت تتمحور نشاطاهتا أساسا حول القيم اؼبنقولة،  وىم
 ويتم اعتماد الوسطاء يف عمليات البورصة من طرف عبنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

 المصدرون  -5
م وتتم وىم عبارة عن أشخاص معنويُت يف شكل شركات مسانبة تتدخل من أجل سبويل نشاطاهت

 تدخالهتم يف البورصة بتقدًن عرض عمومي لالدخار.
 

 المبجث الثاني: أساليب قياس عائد ومخاطر االستثمار في البورصة
 8أوال: أساليب قياس عائد االستثمار في البورصة

 (العائد الفعليreal return :) 
يعرف معدل عائد االحتفاظ  يبكن حساب العائد احملقق لألصل اؼبايل الواحد)سهم، سند...( دبا

 العتبار أن ىذا اؼبقياس من أكثر اؼبقاييس اليت هتم اؼبستثمر يف احملفظة، وذلك باستخدام الصيغة التالية:
 

                                                             
كلية العلوم  ، رسالة ماجستَت،-دراسة حالة تونس واعبزائر واؼبغرب–رشيد ىويل، مدى فعالية سوق األوراق اؼبالية اؼبغاربية يف تنفيذ برامج اػبوصصة 7

 ص ،2011-2010قسنطينة،-االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة منتوري
ج بوعريريج، موسى بن منصور، مطبوعة ؿبكمة يف مقياس إدارة احملافظ اؼبالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، قسم العلوم االقتصادية، جامعة بر 8

 .9، ص2013/2014
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 :بالنسبة لألسهم 

   
          

  
 

 حيث:
Raمعدل العائد الفعلي للسهم؛ : 
Dtاألرباح اؼبوزعة للسهم خالل فًتة االحتفاظ :t؛ 
Ps :سعر بيع السهم؛ 
Pb.سعر شراء السهم : 
 :بالنسبة للسندات 

   
          

  
 

RTمعدل العائد الفعلي للسند؛ : 
Itالفوائد احملصلة للسند خالل فًتة االحتفاظ :t؛ 

Psسعر بيع السند؛ : 
Pb.سعر شراء السند : 

فعلية لألصول اؼبكونة ؽبا، بذلك فهي أما بالنسبة للمحفظة اؼبالية فالعائد الفعلي ىو ؾبموع العوائد ال
تساوي إىل ؾبموع حاصل ضرب العائد الفعلي لكل أصل يف وزنو النسيب داخل احملفظة، وتعطى بالصيغة 

 التالية:

   ∑      
 

   
 

Rpمعدل العائد الفعلي للمحفظة؛ : 
Wi الوزن النسيب لألصل :i داخل احملفظة؛ 
Ri معدل العائد لألصل :i؛ 
N :.عدد األصول )األوراق اؼبالية( اؼبكونة للمحفظة 

 العائد المتوقعExpected Return):) 
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يقاس العائد اؼبتوقع باألمل الرياضي أو التوقع الرياضي، أي من خالل ربديد حاصل ضرب العوائد احملتملة 
 9لألصل يف احتماالت حدوثها.
 وذلك باستخدام الصيغة التالية:

 

      ∑      
 

   
 

 
 حيث:

E(Ra)(العائد اؼبتوقع لألصل اؼبايل :(A؛ 
Ri العائد اؼبتوقع يف الظرف أو اغبالة االقتصادية :(i)؛ 
Piاحتمال ربقق العائد اؼبتوقع يف الظرف أو اغبالة االقتصادية :i)(؛ 
N.عدد الظروف أو اغباالت االقتصادية اؼبمكنة : 

اس كذلك باألمل الرياضي أو اؼبتوقع الرياضي، وذلك من خالل أما بالنسبة للعائد اؼبتوقع للمحفظة يق
ربديد ؾبموع حاصل ضرب العائد اؼبتوقع لكل أصل مايل من أصول احملفظة يف وزنو النسيب داخل ىذه 

 احملفظة، ويعطى بالصيغة التالية:

 [  ]  ∑      [  ]
 

   
 

 
  :العائد المطلوب 

 10تسعَت األصول الرأظبالية، وذلك باستخدام الصيغة التالية:يقاس العائد اؼبطلوب باستخدام مبوذج 
                  

E(Ri)معدل العائد اؼبطلوب؛ : 
Rfمعدل العائد اػبايل من اؼبخاطر؛ : 

                                                             
 .10موسى بن منصور، مرجع سابق، ص9

 .12موسى بن منصور، مرجع سابق، ص10
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βiمعامل قياس اؼبخاطر اؼبنتظمة؛: 
Rmمعدل عائد السوق؛ : 
 معامل اؼبخاطر اؼبنتظمة.  

 بالنسبة للعائد اؼبطلوب بالنسبة للمحفظة اؼبالية، فيحسب بالعالقة التالية: أما
      [          ]     

 
 :عائد السوق 

إن ربليل العائد حملفظة مالية يستدعي االىتمام دبتغَت آخر ىو عائد السوق، ويشَت ىذا العائد إىل 
تتميز بالتنويع إىل أقصى حد خالل فًتة زمنية معينة، عائد ؿبفظة السوق اليت تعرب عن تلك احملفظة اليت 

ويقصد باغبد األقصى للتنويع أن يتم استغالل صبيع الفرص اؼبتاحة للتخلص من اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة، 
وبذلك فإن ؿبفظة السوق تتضمن صبيع األوراق اؼبالية اؼبتداولة يف السوق، وعليو فإن عائد السوق ىو عائد 

 تداولة يف ىذه السوق، ويبكن التعبَت عنو رياضيا بالصيغة التالية:ـبتلف األصول اؼب

   
∑  

 
 

 

 ثانيا: أساليب قياس مخاطر االستثمار في البورصة

تعترب اؼبخاطر من اؼبواضيع اليت يصعب قياسها بشكل دقيق ويتضح ذلك من مفهوم اؼبخاطر والذي 
التباين واالكبراف اؼبعياري أقرب مقياس للمخاطر الكلية، يعٍت عدم التأكد أو عدم انتظام العوائد، ويعترب 

أما اؼبخاطر اؼبنتظمة واليت تقع على السوق ككل فيتم قياسها عن طريق معامل بيتا وبالتايل يبكن ربديد 
 11معايَت قياس اؼبخاطر بشكل عام كاآليت:

 :التباين واالنحراف المعياري 

                                                             
 67جع سابق،صستثمار مر الا إدارة قاسم نايف علوان،11
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اؼبقاييس اليت تستخدم لقياس اؼبخاطرة الكلية )اؼبخاطر يعترب التباين واالكبراف اؼبعياري من أىم 
اؼبنتظمة+ اؼبخاطر غَت اؼبنتظمة( حيث يقيس اكبراف عوائد االستثمار عن وسطها اغبسايب، فتوزيع العوائد 
على االستثمارات يف األوراق اؼبالية يبيل معظمها إىل أن يكون متماثال حول اؼبتوسط اغبسايب، ويبكن 

 تباين واالكبراف اؼبعياري رياضيا كاآليت:التعبَت عن ال

    
∑    ̅  

   
 

 حيث أن:

 : التباين؛   

Rالعائد على االستثمار؛ : 

 : اؼبتوسط اغبسايب لعائد االستثمار؛̅ 

N.عدد السنوات : 

 بينما يبكن قياس االكبراف اؼبعياري وفق اؼبعادلة التالية:

  √    

 حيث: 

 اؼبعياري، وىو يبثل اعبذر الًتبيعي للتباين.: االكبراف  

 :معامل بيتا 
يعترب معامل بيتا من أشهر اؼبقاييس اليت تستخدم لقياس اؼبخاطر اؼبنتظمة)ـباطر السوق(، فهو يقيس مدى 
تأثر عائد الشركة بالتغَتات اليت تطرأ على عائد السوق والذي يبكن اغبصول عليو من خالل سوق األوراق 

يقصد بعائد السوق اؼبتوسط اغبسايب لعوائد صبيع الشركات اؼبوجودة يف السوق، فإذا كان معامل اؼبالية، و 
، فهذا يعٍت بأن تغَت عائد الشركة يكون مطابقا للتغَتات اليت تطرأ على عائد السوق وتتطابق 1بيتا يساوي
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َت يف عائد الشركة أكرب فسوف يكون التغ 1ـباطر الشركة مع ـباطر السوق، أما إذا كانت بيتا أكثر من 
 1من التغَت يف عائد السوق وتكون ـباطر الشركة أكرب من ـباطر السوق، وإذا كان معامل بيتا أقل من 

 12فعندىا تكون ـباطرة الشركة أقل من ـباطرة السوق.

 ويبكن التعبَت عن بيتا رياضيا كاآليت:

  
          

    
 

 حيث:

 : معامل بيتا؛ 

COV(Rj.Rm)التباين اؼبشًتك بُت عائد الشركة وعائد السوق؛ : 

VARm.تباين السوق : 

 :معامل االختالف 

القيمة اؼبتوقعة( )على الوسط اغبسايب   وبسب معامل االختالف عن طريق قسمة االكبراف اؼبعياري
 13وذلك حسب اؼبعادلة التالية:

   
   

  ̅̅ ̅
 

 

 ومخاطر االستثمار في بورصة الجزائرقياس وتحليل عائد  المبحث الثالث: 

 المطلب األول: قياس وتحليل عوائد بورصة الجزائر 

                                                             
صادية واالدارية، الياس خضَت اغبمدوين، تقييم أداء احملافظ االستثمارية/بالتطبيق يف سوق عمان اؼبايل، جامعة اؼبوصل ؾبلة جامعة األنبار للعلوم االقت 12

 .318، ص2011، 7، العدد4اجمللد
 .14موسى بن منصور، مطبوعة ؿبكمة ادارة احملافظ االستثمارية، مرجع سابق، ص13
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سنقوم يف ىذا اؼبطلب بقياس كل من العائد الفعلي، اؼبتوقع واؼبطلوب بالنسبة للمؤسسات اؼبدرجة 
اسة اليت تشمل يف بورصة اعبزائر، وكذا عائد السوق)البورصة(، مث ربليل قيم العائد وتطورىا خالل فًتة الدر 

 .2019إىل جوان 2017شهرا األخَتة من جانفي 36

 أوال: قياس العائد

 العائد الفعلي والمتوقع - أ
باالعتماد على التقارير الشهرية لبورصة اعبزائر اليت مت اغبصول عليها من اؼبوقع الرظبي لبورصة اعبزائر 

السعر السابق(/السعر السابق، -اغبايل قمنا بقياس العائد الفعلي باستخدام العالقة التالية: )السعر 14
والعائد اؼبتوقع مت قياسو حبساب متوسط العوائد الفعلية لكل مؤسسة، باإلضافة إىل عائد السوق الذي يعرب 

 عن متوسط عوائد الشركات احملققة يف كل شهر،  وفق اعبدول اآليت: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
14 http://www.sgbv.dz/ar/ 

http://www.sgbv.dz/ar/
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                       بعائد السوقلي لشركة أليانس للتأمينات مقارنة : تطور العائد الفع-2-الشكل         السوق   مقارنة بعائد بيوفارم تطور العائد لشركة :-1-لشكلا

  

 

 

 

 -1-الطالبتُت باالعتماد على نتائج اعبدول اؼبصدر: من اعداد                   -1-اؼبصدر: من اعداد الطالبتُت باالعتماد على نتائج اعبدول 

 العوائد تذبذب أن والسوق للتأمينات أليانس شركة من كل لعوائد خالل الشكل البياين من نالحظ
 صحيح والعكس موجب الشركة عائد يكون موجب السوق عائد كان إذا أي تقريبا واحد باذباه يتماشى

 صاحبة تكون دائما أهنا أي للتأمينات أليانس شركة مع دائما التفاوت ىذا أن ونرى متفاوتة، بنسب ولكنو
 يف شهر أوت يف حُت 0.037 قيمتو بلغت عائد أقصى نسبة  حققت أهنا نرى إذ قيمة واألدىن األعلى

بلغت  بينما نوفمرب، شهر يف -0.1245 قدرت ب ؽبا قيمة وأدىن -0.0093 السوق عائد كانت نسبة
 تسري السوق وعوائد للتأمينات عوائد أليانس شركة أن نرى وبالتايل -0.0369 قيمة السوق عائد نسبة

 تكون سالبة كانت تكون عوائد الشركة موجبة وإذا موجبة السوق عوائد كانت إذا أي االذباه، نفس يف
والسوق فنالحظ من اؼبنحٌت كذلك تذبذب يف قيم العائد  أما بالنسبة شركة بيوفارم الشركة، عوائد كذلك

، يف شهر جانفي -0.00674الفعلي احملقق من شركة بيوفارم، حيث حققت أدىن نسبة عائد قدرىا 
يف نفس الفًتة، أما يف جويلية من نفس السنة فحققت  0.0074باؼبقابل بلغ عائد السوق   2018

يف نفس  0.0116ىي أقصى نسبة دبقابل عائد سوق قدره و  0.1018الشركة أكرب نسبة عائد بلغت  
الفًتة، وىنا حققت الشركة عائدا يفوق متوسط عائد السوق فبا يدل على تفوق ىذه الشركة يف ىذه 

 الفًتة، أما يف باقي فًتة الدراسة حققت الشركة عوائد موجبة وأخرى سالبة؛
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 ق: تطور العائد لشركة أن سي رويبة مقارنة بعائد السو -4-الشكلنة بعائد السوق              : تطور العائد لشركة األوراسي مقار -3-الشكل

 
 -1-اؼبصدر: من اعداد الطالبتُت باالعتماد على نتائج اعبدول                  -1-اؼبصدر: من اعداد الطالبتُت باالعتماد على نتائج اعبدول 

حققت عوائد موجبة خالل السبعة أشهر  الشركةصيدال والسوق أن ومن جهة أخرى فيبُت منحٌت شركة 
األوىل من فًتة الدراسة، مث بدأت بااللبفاض اؼبستمر بتحقيق عوائد سالبة حىت بلغت أدىن نسبة ىي  

، مث ارتفع -0.0259، باؼبقابل بلغ عائد السوق نسبة سالبة 2017يف شهر ديسمرب  -0.0909
مقابل عائد سوق قدر  2018، يف شهر جانفي 0.0987أقصى نسبة لو بلغت  العائد مباشرة إىل

 ، فبا يدل على أن شركة صيدال حققت أكرب عائد يف تلك الفًتة.0.0074ب

أما بالنسبة ؼبنحٌت شركة األوراسي والسوق نرى أن تذبذب النسب مستمر، حيث قبد أن عائد شركة     
يف شهر مارس حيث كان عائد السوق يف ذلك اغبُت  ،0.0447حققت أقصى نسبة قدرت بـ الشركة

، وبالتايل فالشركة حققت عوائد تفوق مع متوسط عوائد الشركات األخرى، لًتجع مرة 0.0018يقدر بـ 
أخرى إىل حالة التذبذب من شهر مارس إىل شهر جويلية ليبلغ عائد الشركة أدىن قيمة لو قدرت بـ 

، وبالتايل فإن عائد الشركة -0.0267دبعدل سالب قدر بـ ، حيث كان عائد السوق أيضا -0.0543
يتماشى وعائد السوق إال أن عائد الشركة أقل لتستمر العوائد يف تذبذب طيلة الفًتة اؼبمتدة إىل شهر 

، يف اؼبقابل كان عائد الشركة 0.1725حيث بلغ عائد السوق أقصى قيمة لو  قدرت ب  2019جانفي 
 ربقق أي عوائد مقارنة بالسوق؛منعدما، أي أن الشركة مل 
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 السوق : تطور عائد شركة بيوفارم مقارنة بعائد-6-: تطور عائد شركة أو أم انفست مقارنة بعائد السوق                الشكل رقم-5-الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 أهنا إال ؾبملها، يف سالبة عوائد حققت الشركة أن ن أروبية والسوق سي أن بينما يبُت منحٌت شركة
 يقدر السوق عائد كان حُت يف ،0.0041 بلغ إهبايب عائد نسبة 2017 ديسمرب شهر يف حققت

 .-0.0259بـ

بالنسبة لشركة أو. أم. أنفست نالحظ اؼبنحٌت أن عائد الشركة يكاد ال يظهر نظرا ؼبدة دخول الشركة  أما 
أشهر فقط وبالتايل ال يبكننا اعتمادىا يف التحليل، ومع ذلك  3للسوق القصَتة  حيث بلغت ىذه اؼبدة 

د السوق حيث بلغت نرى أن عوائد ىذه الشركة يف تلك الفًتة كانت عوائد مرتفعة جدا وفاقت عوائ
0.2933. 
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 .-1-المصدر: من إعداد الطالببتٌن باالعتماد على نتاج الجدول رقم

 

 

 

 

 

 -1-اؼبصدر: من إعداد الطالبتُت باالعتماد على نتائج اعبدول رقم
 العائد المطلوب: - ب
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 صٌدال أن سً ا روٌبة بٌوفارم األوراسً أو أم أنفست ألٌانس للتأمٌنات

تطور العائد المتوقع للشركات المدرجة في بورصة الجزائر خالل :  -7-الشكل رقم
 2017/2019الفترة 
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ولكن نظرا لظروف  أسفلو،سنقوم بقياس العائد اؼبطلوب باالعتماد على العالقة اؼبذكورة 
السوق)بورصة اعبزائر( ويف ظل غياب أذونات اػبزينة الذي من خالؽبا يتم استخدام معدل العائد اػبايل 
من اؼبخاطرة )العائد على أذون اػبزينة(، وبالتايل مت االعتماد على معطيات ربصلنا عليها من البنوك ووجدنا 

 Rm أن قيم معامل بيتا متقارب إىل حد كبَت، و، يف حُت%6أن سعر الفائدة اؼبتعامل بو يف حدود 
 عائد السوق مت حسابو سابقا، وعليو مت حساب العائد اؼبطلوب باستخدام العالقة التالية:

                   
 

 (2012/2012(: العائد المطلوب للشركات المدرجة في بورصة الجزائر في الفترة )2الجدول رقم)

 العائد المطلوب Rf Rm Beta الشركات
 0,0597 0,0144 0,037 0,06 أليانس للتأمينات

 0,0605 0,0234- 0,037 0,06 أو ام أنفست

 0,0599 0,0038 0,037 0,06 األوراسي

 0,0598 0,0076 0,037 0,06 بيوفارم

 0,0603 0,0116- 0,037 0,06 أن سي أرويبة

 0,0599 0,0058 0,037 0,06 صيدال

 

 اؼبصدر: من إعداد الطالبتُت باالعتماد على النتائج احملسوبة سابقا
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ألٌانس 
 للتأمٌنات

 صٌدال أن سً أروٌبة بٌوفارم األوراسً أو ام أنفست

تطور قيم العائد المطلوب للمؤسسات المدرجة في : -9-شكل رقم 
 2017/2019بورصة الجزائر خالل الفترة 

 العائد المطلوب
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 اؼبصدر: من اعداد الطالبتُت باالعتماد على نتائج اعبدول السابق      

باالعتماد على نتائج اعبدول والشكل أدناه نالحظ أن قيم العائد اؼبطلوب للشركات عينة الدراسة متقاربة 
 ، 0.603إىل 0.597إىل حد ما فهي تًتاوح بُت

 2012/2012تطور العائد المتوقع للشركات المدرجة مقارنة بالعائد المطلوب منها خالل الفترة  :-10-الشكل رقم 

 
 اؼبصدر: من إعداد الطالبتُت باالعتماد على نتائج اعبدولُت السابقُت

اؼبتوقع يبكن أن نالحظ من خالل الشكل أعاله واؼبقارنة بُت العائد اؼبطلوب لكل شركة وعائدىا 
بروز عائد شركة أو ام انفست يفوق العائد اؼبطلوب منها بشكل كثَت وىذا يربر دخوؽبا اغبديث لبورصة 

 اعبزائر وعدم ذبانس معطياهتا مع بقية الشركات األخرى.

بينما كل الشركات األخرى كان عائدىا اؼبطلوب يفوق بكثَت عائدىا اؼبتوقع ولو بنسب متفاوتة، 
ن كانت أن سي أرويبة ىي اليت سجلت أكرب فجوة بُت عائدىا اؼبطلوب وعائدىا اؼبتوقع وىذا ما يعكس وإ

 اء شركة أو ام انفست للمستثمرين.عدم جاذبية كل الشركات باستثن

 المطلب الثاني: قياس وتحليل مخاطر بورصة الجزائر

 أوال: قياس المخاطرة 

-0,05

0
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0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

ألٌانس 
 للتأمٌنات

أن سً ا  بٌوفارم األوراسً أو أم أنفست
 روٌبة

 صٌدال

 عائد مطلوب

 عائد متوقع
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حساهبا بداللة االكبراف العياري للعوائد احملققة من طرف كل شركة يتم قياس اؼبخاطر الكلية اليت يتم 
والذي يبثل جذر التباين، واؼبخاطر اؼبنتظمة من خالل حساب معامل بيتا الذي يعرب عن مدى حساسية 

ذباه عائد السوق، والذي يتم حسابو بقسمة التباين اؼبشًتك بُت عوائد الشركة وتباين عائد  شركةعوائد ال
 وفق العالقة التالية:السوق، 

  
          

    
  

 

: نتائج حساب المخاطر الكلية، المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة للمؤسسات المدرجة في 3الجدول رقم
 بورصة الجزائر 

 المخاطر غير المنتظمة المخاطر المنتظمة      المخاطر الكلية الشركات
 0,0447139 0,0000074 0,0002 0,0144 0,0447213 أليانس للتأمينات

 0,0214437 0,0000185 0,0005 0,0234- 0,0214622 أو أم أنفست

 0,01773772 0,00000037 0,00001 0,0038 0,01773809 األوراسي

 0,04029368 0,00000185 0,00005 0,0076 0,04029553 بيوفارم

 0,0287969 0,0000037 0,0001 0,0116- 0,0288006 أن سي ا رويبة

 0,0360544 0,00000111 0,00003 0,0058 0,03605551 صيدال

VARm 0,037     

 من إعداد الطالبتين باالعتماد على تقارير بورصة الجزائر الشهرية والنتائج السابقة.المصدر: 

 
 الكلية، معامل بيتايمثل قيم المخاطر المنتظمة، غير المنتظمة، : 11الشكل رقم
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 اؼبصدر: من اعداد الطالبتُت باالعتماد على نتائج اعبدول السابق           

 تشكيل المحفظة المالية:

احملفظة اؼبمكن تشكيلها يف بورصة اعبزائر تكون مكونة من كل أو بعض األسهم اؼبدرجة فيها بأوزان 
نسبية معينة، حبيث ربقق عائد موجب دبخاطر قليلة خاصة وأن االستثمار يف شركة واحدة غَت جذاب بناًء 

 ع لكل شركة. على النتائج احملسوبة سابقا ومن خالل اؼبقارنة بُت العائد اؼبطلوب واؼبتوق

 وتتم عملية تشكيل احملفظة دبكوناهتا وأوزاهنا باتباع اػبطوات التالية:

 تحديد األسهم الممكن إدراجها في المحفظة: - أ
 :تحديد عالوة المكافأة إلى المخاطرة باستخدام العالقة التالية 

  
     

  
 

 

 الجزائر : تحدٌد عالوة المكافأة لألسهم المدرجة فً بورصة-4-رقم جدول

 Ri Rf   T 
 4,2382816- 0,0144 0,06 0,0011- أليانس للتأمينات

 9,31835845- 0,0234- 0,06 0,2781 أو أم أنفست

 15,482826- 0,0038 0,06 0,0015 األوراسي

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

 غٌر منتظمة

 المخاطر المنتظمة

 معامل المخاطر المنتظمة

 المخاطر الكلٌة
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 7,56040766- 0,0076 0,06 0,0025 بيوفارم

 6,39719492 0,0116- 0,06 0,014- أن سي ا رويبة

 10,0799131- 0,0058 0,06 0,0017 صيدال

 المصدر: من إعداد الطالبتٌن باالعتماد على النتائج السابقة

بعد القيام حبساب عالوة اؼبكافئة إىل اؼبخاطرة، سنقوم بًتتيب القيم احملصل عليها تنازليا من األكرب إىل 
 األصغر.

 :15تحديد معدل القطع وفق الصيغة التالية 

   
   ∑

         
   

 
   

     ∑
   

   
 
   

 

 2017/2019للشركات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر  Cحساب معدل القطع يوضح نتائج :-5-رقم اعبدول

 
Ri Rf β        (Ri-Rf)/β         

   
 

 1,0700 0,0009 0,000134 0,0008 0,0116- 0,06 0,014- أن سي ا رويبة

 0,4404- 0,0009- 0,00207 0,002 0,0144 0,06 0,0011- أليانس للتأمينات

 0,2733- 0,0004- 0,000057 0,0016 0,0076 0,06 0,0025 بيوفارم

 12,7618- 0,0051- 0,000547 0,0004 0,0234- 0,06 0,2781 أو أم أنفست

 0,2594- 0,0003- 0,000033 0,0013 0,0058 0,06 0,0017 صيدال

 0,7368- 0,0002- 0,000014 0,0003 0,0038 0,06 0,0015 األوراسي

VARm 0.037       

 

   
        

   
   

   
 C T 

0,0396 0,1675 0.2279 6,3972 
-0,0163 1,035 -0.0152 -4,2383 
-0,0101 0,0356 -0.2737 -7,5604 

                                                             
 .27موسى بن منصور، إدارة المحافظ المالٌة، مرجع سابق،  15
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-0,4722 1,3675 -0.0330 -9,2383 
-0,0096 0,0253 -0.3646 -10,0799 
-0,0273 0,0466 -0.5633 -15,4828 

 نتائج ـبتلف الشركات احملسوبة سابقا.اؼبصدر: من إعداد الطالبتُت باالعتماد على 

والذي يقابل شركة أن  0.022بعد حساب معدل القطع، نقوم باختيار أكرب معدل قطع والذي يساوي 
الوحيدة اليت يتوفر فيها ىذا الشرط وبالتايل ، وىي الشركة Tؽبذه الشركة أقل من   *Cسي أ رويبة، ونالحظ أن 

سوف نقوم باستبعاد الشركات األخرى نظرا لعدم توفرىا على الشرط السابق، وبالتايل فأي مستثمر يريد 
االستثمار يف بورصة اعبزائر سوف يستثمر يف شركة أن سي أرويبة، وىنا يتم ضمها للمحفظة اؼبالية اليت سوف 

ىذا يتناىف مع مبدأ التنويع الذي يقوم عليو االستثمار يف احملفظة من خالل تشكيلة من ربتوي على سهم واحد، و 
األصول اؼبالية اؼبختلفة، وكان من األجدر يف بورصة اعبزائر أن تكون كل األسهم  منضمة يف احملفظة لقلة عددىا 

لكون عدد الشركات اؼبدرجة فيها وما ينجر عنو من البفاض يف تكاليف تشكيلها ومتابعتها وكذا سهولة ادارهتا، 
ؿبدود جدا إال أن وضع الشركات من حيث العائد واؼبخاطرة، استبعدىا من الضم يف احملفظة، وىذا ما يعطي 
انطباع االستثمار يف السوق اؼبايل اعبزائري)بورصة اعبزائر( الزال بعيدا عن تطلعات اؼبستثمرين وعن األىداف 

 اؼبسطرة ؽبا.

إن وجود معدل القطع سالب، يقود بنا إىل وجود أوزان نسبية سالبة فبا يدفع باؼبستثمرين إىل واعبدير بالذكر 
 عمليات البيع والشراء على اؼبكشوف ويف بورصة اعبزائر ال وجود لعمليات البيع والشراء على اؼبكشوف.

 
 تحديد الوزن النسبي لألسهم المدرجة في المحفظة: - ب

 %100ىذه احملفظة، فإن الوزن النسيب لشركة أن سي أ رويبة ىو دبا أنو توجد شركة واحدة يف 
 
 

 خالصة

قمنا يف ىذا الفصل بدراسة تطبيقية حول بورصة اعبزائر، إذ سبحور حول قياس وربليل كل من العائد 
وربليل النتائج  2017/2019الفعلي، اؼبتوقع واؼبطلوب للشركات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر خالل الفًتة 
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وكذا حساب اؼبخاطر  دف اؼبقارنة مع العوائد األخرى،اؼبتوصل إليها، وكذا حساب عائد السوق هب
اؼبوجودة يف البورصة من ـباطر منتظمة، كلية وغَت منتظمة وذلك باالعتماد على التقارير الشهرية للشركات 

صة، حيث توصلنا إىل اؼبدرجة، مث حاولنا تشكيل ؿبفظة منوعة من أسهم الشركات اؼبتواجدة يف البور 
 تشكيل ؿبفظة مكونة من أسهم شركة واحدة يف بورصة اعبزائر وأنو ال وجود ؼببدأ التنويع يف بورصة اعبزائر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

استهدفت ىذه الدراسة حبث االستثمار اؼبايل مع أخذ ذبربة بورصة اعبزائر للبحث عن فرص االستثمار 
فيها، حيث ىدف كل مستثمر فرد أو مؤسسة ىو البحث عن كيفية استغالل ثروتو بشكل أمثل لتحقيق عوائد 
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 تقوم حيث تحقيق ىذا اؽبدف ،وتعد البورصة واحدة من أىم اجملاالت اليت تتيح الفرصة ل موجبة دبخاطر متدنية
 االقتصادية الوحدات واحتياجات رغبات اليت تناسب يف توفَت نوعيات ـبتلفة من األوراق اؼبالية ىام بدور البورصة

اؼبدخرة ذات الفوائض اؼبالية، إذ أهنا تتيح ؽبم  االقتصادية رغبات واحتياجات الوحدات وكذا ذات االحتياج اؼبايل،
 الفرص االستثمارية اؼبتبناة من طرف الشركات اؼبدرجة هبا واليت تتحدد فاعليتها بنسب ربقيقها للعوائد.   

الدراسة التطبيقية اليت سبت على مستوى بورصة اعبزائر، مت التغطية النظرية عبانب اؼبوضوع و على  بناء  و 
لة من النتائج إضافة اىل عدد من اؼبقًتحات اؼبقدمة من أجل تفعيل وتنشيط االستثمار يف بورصة التوصل اىل صب

اعبزائر، وفق ما يضمن توفَت الفرص األمثل اليت سبكن صاحب الفوائض اؼبالية من استغالؽبا واليت تسهم يف ربقيق 
 التنمية واالزدىار، يبكن اصباؽبا فيما يلي:

 النتائج 
ة التطبيقية اؼبتعلقة بفرص االستثمار يف بورصة اعبزائر مت التوصل اىل صبلة من النتائج، من خالل الدراس

 يبكن اصباؽبا فيما يلي:

أن عدد الشركات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر قليلة جدا، اذ مل تتجاوز ؾبموعها طيلة فًتة الدراسة الستة  -
ل من حيث عدد الشركات اؼبدرجة سواء شركات، وىو ما هبعل ىذه البورصة من أصغر أسواق رأس اؼبا

 على اؼبستوى الدويل أو على مستوى العامل العريب؛
اؽبدف من االستثمار أساسا ىو ربقيق أكرب قدر من العوائد باستغالل أحسن الفرص االستثمارية  إن -

 اؼبتاحة ولكن أغلب عوائد الشركات اؼبدرجة يف بورصة اعبزائر ضعيفة جدا مقارنة مع العوائد اؼبطلوبة؛
إذ وجدنا معظم  ةإن ربقيق أكرب قدر من العوائد يعرض اؼبستثمر تلقائيا اىل أكرب قدر من اؼبخاطر  -

 الشركات اليت سبت عليها الدراسة ذات ـباطرة عالية جدا؛
ضعف الثقافة االستثمارية للمستثمرين، وىذا ما انعكس يف قلة أحجام التداول سواء بالنسبة للعرض أو  -

 الطلب لكل الشركات وخالل كامل فًتة الدراسة؛
العرض واؼبطلوب من األوراق اؼبالية فبا هبعل يف غالب األحيان األسعار تبدو مستقرة إال أهنا ال  قلة -

 تعكس توازن السوق أو استقرار التعامل؛
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ابتعاد القيمة اغبقيقية عن القيمة اؼبوجودة يف األسواق أي عدم قدرة السوق على عكس الصورة اغبقيقية  -
ذ أن واقع ىذه الشركات ىبتلف، حيث إذا قمنا بإتباع ما تظهره ؽبذه الشركات و قيمتها السوقية، إ

 البورصة تصبح كل الشركات مفلسة؛
فرص االستثمار يف بورصة اعبزائر تكاد تنعدم، ال من حيث العوائد اجملزية وال من حيث اؼبخاطر  -

أن ترتفع معها  اؼبشجعة، وبالتايل القاعدة االستثمارية غَت ؿبققة )عندما ترتفع اؼبخاطر من اؼبفروض
 ال اؼبخاطر منخفضة(. العوائد ولكن ىنا ال العوائد مرتفعة و 

 
  االقتراحات 

مع أىداف الدراسة مت تقدًن صبلة من اؼبقًتحات للنهوض ببورصة اعبزائر،  اعلى النتائج السابقة وسباشي بناء  
 ه اؼبقًتحات ما يلي: ستثمار، و لعل أىم ىذا السيما أهنا حقل خصب لالو للقيام بالدور اؼبنوط هب

 دبا يتماشى مع ما يتماشى بالدور إعادة النظر يف آليات عمل البورصة والقيام على ربسينها وتطويرىا -
اغبقيقي الذي تؤديو البورصات يف الدول األخرى السيما التقييم والتسعَت على األقل دبا هبعل األسعار 

 ت اؼبدرجة فيها؛اليت تعرضها البورصة تعكس القيمة اغبقيقية للشركا
التقييم اغبقيقي للشركات اؼبدرجة والراغبة يف اإلدراج مع العمل على رفع كفاءهتا عبعل اؼبستثمر ينجذب  -

 إىل االستثمار فيها؛
 توعية اؼبستثمرين وتوجيههم كبو االستثمارات اليت تتماشى ورغباهتم وتسهيل طريقة التعامل معهم؛ -
النظر يف عدد الشركات اؼبدرجة يف البورصة والعمل على استقطاب عدد أكرب عن طريق تسهيل  إعادة -

 عملية اإلدراج والتعامل يف البورصة؛
حتياجاهتم اؿباولة التنويع يف االستثمارات من أجل توفَت متطلبات اؼبستثمرين أو البدائل اليت تغطي  -

 ستثمار بالبورصة؛بالتايل االستمرار يف االو 
 ق بيئة مناسبة السيما اؼبؤسسات اؼبرافقة وشركات التقييم؛خل -
إعادة تفعيل القسم اػباص من البورصة اؼبرتبط باؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة والبحث عن أسباب عدم  -

التحاق ىذا النوع من اؼبؤسسات بالبورصة، على الرغم من التسهيالت اؼبمنوحة خاصة وأن ىذه األخَتة 
لفرق من حيث التنويع الذي سبنحو للمستثمرين، وإعطاء فرصة للمستثمرين للمفاضلة بإمكاهنا أن تصنع ا
 بُت البدائل اؼبتاحة؛
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إعادة النظر يف القوانُت و النظم اؼبسَتة اليت تقوم عليها البورصة، السيما دبا يتعلق بشروط اإلدراج  -
 قتصاد اعبزائري يف اال ساتوالقبول، إذ أن أغلب تلك الشروط ال تستجيب ؽبا أغلب الشركات واؼبؤس

 أفاق البحث 
ستثمار اؼبايل من خالل ربليل فرص االستثمار يف بورصة اعبزائر، يرتبط باالاىتمت الدراسة دبوضوع مهم 

وعلى الرغم من احاطتنا بأجزاء مهمة من اؼبوضوع إال أنو من الطبيعي أن البحث يبقى فيو حقل خصب 
 اؼبقبلُت على التخرج.للمهتمُت باؼبوضوع السيما الطلبة 

من شأهنا أن تكون حبوث و  يف ىذا اإلطار يبكن طرح بعض اإلشكاليات اليت تصب يف صميم اؼبوضوعو 
 ودراسات تتوج بنتائج يبكن االستفادة منها يف تطوير بورصة اعبزائر: 

قتصادية و اال دراسة مقارنة بُت االستثمار يف بورصة اعبزائر وبورصات عربية مقاربة للجزائر من الناحية -
 اؼبالية و السياسية؛

 دراسة متطلبات االستثمار الناجح يف البورصة؛ -
 دراسة مدى تأثَت عدد الشركات اؼبدرجة يف اتاحة الفرص االستثمارية بالبورصة. -
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 دج(7112/7112نتائج العائد المتوقع والفعلي للشركات المدرجة في بورصة الجزائر): 1الجدول رقم 

 
 صيدال أن سي أرويبة بيوفارم األوراسي أو أم انفست أليانس للتأمينات
الفعلي العائد السعر الفعلي العائد السعر  الفعلي العائد السعر  الفعلي العائد السعر  الفعلي العائد السعر  الفعلي العائد السعر   

 465 جانفي
   

520 
 

1223,1 
 

334 
 

600 
 

 0,0000 465 فيفري
  

520 0 1208,9 -0,0116 325 -0,0269 631,27 0,0521 

 0,0314- 450,39 مارس
  

543,26 0,0447 1197,8 -0,0092 324,62 -0,0012 635 0,0059 

 0,0026 451,56 أفريل
  

549,9 0,0122 1186,98 -0,0090 325 0,0012 644,31 0,0147 

 0,0145- 445 ماي
  

549,9 0,0000 1177,1 -0,0083 325 0,0000 665 0,0321 

 0,0011- 444,502 جوان
  

549,9 0,0000 1190,37 0,0113 325 0,0000 665 0,0000 

 0,0889- 405 جويلية
  

520 -0,0544 1205,82 0,0130 325 0,0000 662,71 -0,0034 

 0,0370 420 أوت
  

515 -0,0096 1140 -0,0546 320 -0,0154 660 -0,0041 

 0,0000 420 سبتمبر
  

515 0,0000 1140 0,0000 300 -0,0625 660 0,0000 

 0,1235 471,88 أكتوبر
  

515 0,0000 1118,02 -0,0193 300 0,0000 660 0,0000 

 0,1245- 413,14 نوفمبر
  

495 -0,0388 1098,94 -0,0171 298,77 -0,0041 660 0,0000 

 0,0107 417,56 ديسمبر
  

495 0,0000 1040,11 -0,0535 300 0,0041 600 -0,0909 

 0,0058 420 جانفي
  

495 0,0000 970 -0,0674 300 0,0000 659,2 0,0987 

 0,0148 426,21 فيفري
  

495,95 0,0019 938,34 -0,0326 300 0,0000 621,59 -0,0571 

 0,0146- 420 مارس
  

495,95 0,0000 974,07 0,0381 300 0,0000 620 -0,0026 

 0,0119 425 أفريل
  

500 0,0000 1028,48 0,0559 300 0,0000 620 0,0000 

 0,0103 429,39 ماي
  

500 0,0000 1013,63 -0,0144 295 -0,0167 612,25 -0,0125 

 0,0014 430 جوان
  

505 0,0000 1070,2 0,0558 295 0,0000 620 0,0127 

 0,0578- 405,13 جويلية
  

505 0,0000 1185,85 0,1081 295 0,0000 624,97 0,0080 

 0,0250- 395 أوت
  

514,3 0,0184 1151,16 -0,0293 295 0,0000 580 -0,0720 

 0,0492 414,44 سبتمبر
  

520 0,0111 1167,01 0,0138 295 0,0000 589,48 0,0163 

 0,0134 420 أكتوبر
  

524,701 0,0090 1185,05 0,0155 295 0,0000 598,848 0,0159 

 0,0132 425,544 نوفمبر
  

525 0,0006 1230 0,0379 266 -0,0983 630 0,0520 

 300 0,0034 427 ديسمبر
 

525 0,0000 1150,04 -0,0650 266 0,0000 635 0,0079 
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 0,0000 635 0,0977- 240 0,0027 1153,11 0,0000 525 0,2629 378,88 0,0047 429 جانفي

 0,0149- 625,57 0,0000 240 0,0014- 1151,55 0,0095 530 0,2933 490 0,0640 456,47 فيفري

 0,0463- 435,34 مارس
  

530 0,0000 1150 -0,0013 235 -0,0208 609,91 -0,0250 

 0,0100- 430,98 أفريل
  

530 0,0000 1153,57 0,0031 220 -0,0638 609,87 -0,0001 

 0,0051 433,17 ماي
  

530 0,0000 1208,6 0,0477 220 0,0000 610 0,0002 

 0,0112 438 جوان
  

 
550 

 

0,0377 1285,47 0,0636 219 -0,0045 620 0,0164 

             
 العائد المتوقع

 
-0,0011 

 
0,2781 

 
0,0015 

 
0,0025 

 
-0,0140 

 
0,0017 

 3           030.0 عائد السوق

 املصدر: من إعداد الطالبتني باالعتماد على التقارير الشهرية للشركات املدرجة يف البورصة 
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 قائمة األشكال



 قائمة المراجع:

 المراجع باللغة العربيةأوال: 

 :الكتب 
، دار ادلريخ للنشر، ادلملكة -النظرية والتطبيق العملي-أوجني برجيهام، ميشيل إيرىاردت، اإلدارة ادلالية .1
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 .ه2010-1430
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 .2007األردن، -حممد علي ابراىيم العامري، اإلدارة ادلالية، دار ادلناىج للنشر والتوزيع، عمان .8
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 .2015األوسط، الطبعة السابعة، 
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 .2015، الطبعة السابعة، ، عماناألوسط
 .2015األردن، -ىوشيار معروف، االستثمارات ادلالية واألوراق ادلالية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان .11
 األطروحات والرسائل الجامعية 

 :األطروحات 
بن اعمر بن حسني، فعالية األسواق ادلالية يف الدول النامية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة ايب  .1

 .2013-2012بكر بلقايد، تلمسان ، 



، مفاضلة االستثمار بني سوق األوراق ادلالية ادلعاصرة و سوق األوراق ادلالية االسالمية، أطروحة سليم قط .2
 .2015/2016، -بسكرة-العلوم االقتصادية، جامعة حممد خيضرمقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف 

، كفاءة سوق رأس ادلال وأثرىا على القيمة السوقية للسهم، أطروحة مقدمة لنيل شهادة مسرية لطرش .3
 .2009/2010دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة، 

 الرسائل الجامعية 
 :مذكرات ماجستير 

االستثمار ادلايل دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف أمحد مصيبح،  .1
 .2002علوم التسيري، ختصص مالية، ادلدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، 

حفيظ عبد احلميد، أدوات سوق األوراق ادلالية و مناىج تقييمها دراسة حالة اجلزائر، مذكرة مقدمة ضمن  .2
شهادة ادلاجستري يف العلوم التجارية، فرع مالية، ادلركز اجلامعي الشيخ العريب تبسي، تبسة متطلبات نيل 

2004. 
خرية الداوي ، تقييم أداء و كفاءة األسواق ادلالية، دراسة حالة سوق عمان، مذكرة مقدمة الستكمال  .3

 .2011/2012ورقلة، -شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح
دراسة حالة تونس –رشيد ىويل، مدى فعالية سوق األوراق ادلالية ادلغاربية يف تنفيذ برامج اخلوصصة  .4

-العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري ماجستري كلية، رسالة -واجلزائر وادلغرب
 2011-2010قسنطينة،

 BNPدراسة حالة بنك-ي، إدارة حمفظة األوراق ادلالية على مستوى البنك التجار سارة بوزيد .5
PARIBAS- - مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري، جامعة منتوري ،–

 .2006-2007-قسنطينة،
نيل شهادة ماجيستري يف العلوم " مذكرة ل -حالة اجلزائر –دلياء قاسم شاوش ،" األسواق ادلالية الناشئة  .6

م التسيري ، السنة اجلامعية وعلو  قتصادية ، كلية العلوم االة البليدة عفرع نقود ومالية ، جام قتصاديةاال
2004/2005 . 

 -دراسة حالة البنك اخلارجي اجلزائري-نعمان حمصول، تسيري حمفظة األوراق ادلالية يف البنوك التجارية .7
 .2006/2007مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاجستري يف علوم التسيري، جامعة جيجل،

 



 استر:مذكرات م 
آسيا زىار، حوكمة الشركات يف ترشيد السلوك ادلايل للمستثمرين يف األوراق ادلالية، مذكرة مقدمة ضمن  .1

 .2014/2015متطلبات نيل شهادة ادلاسرت يف العلوم االقتصادية، جامعة برج بوعريريج، 
، مذكرة 2014-2012 حتليلية، دور ادلشتقات دلالية يف تغطية خماطر السوق ادلايل دراسة خليدة بلعيدي .2

البنوك، صادية، ختصص اقتصاديات ادلالية و تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاسرت يف العلوم االقت
 .2014/2015، -البويرة–حلاج جامعة جامعة العقيد أكلي حمند أو 

دراسة حالة سوق -ادلخاطر النظامية يف حافظة األوراق ادلالية راضية كروش، التنويع الدويل كأداة لتدنئة .3
، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات ادلاسرت يف علوم 2010الكويت و السعودية لألوراق ادلالية لسنة 

 .2011/2012، -ورقلة–جامعة قاصدي مرباح  -التسيري،
شهادة ادلاسرت، كلية احلقوق والعلوم صاحل بزطوط، نظام البورصة يف اجلزائر، مذكرة تكميلية لنيل  .4

 .2013/2014، -تبسة-السياسية، جامعة العريب بن مهيدي
، سوق األوراق ادلالية يف اجلزائر، مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة الدراسات العليا عبري بوضياف .5

 .2007جامعة منتوري قسنطينة،  ،ختصص مالية،PGSادلتخصصة

، مذكرة مقدمة الستكمال MEDAFد وادلخاطرة لالستثمار وفق منوذج لعروسي بلخري، تقدير العائ .6
 .2015/2016، -ورقلة-متطلبات شهادة ماسرت أكادميي، علوم جتارية، جامعة قاصدي مرباح

، مذكرة مقدمة لنيل 2015-2005فاطمة الزىراء، تطور بورصة اجلزائر خالل الفرتة  عيدون ،نورة أعبيد .7
 .2016/2017، -ادلسيلة-شهادة ماسرت أكادميي يف العلوم االقتصادية، جامعة حممد بوضياف

  :المجالت 
لية بلعزوز بن علي، نعاس مرمي جناة، فعالية التنويع االستثماري يف إدارة خماطر حمفظة األوراق ادلا .1

(، جملة رؤى اقتصادية، جامعة الشهيد محو 2016-2011دراسة قياسية حلالة بورصة اجلزائر )
 .2016، جوان 10خلضر، الوادي، اجلزائر، العدد

جليل كاظم مدلول العارضي، الباحث زيد عبد الزىرة جعفر، إدارة احملفظة االستثمارية ادلثلى، جملة الغري  .2
 .2016، 38، العدد 14جمللد الية، اللعلوم االقتصادية وادل



الكويت، -ادلصرفية مجال عبد اخلضر، ادلشتقات ادلالية، جملة إضاءات، العدد الثاين، معهد الدراسات .3
2009-2010. 

حاكم الربيعي، ميثاق الفتالوي، حيدر جوان، علي أمحد فارس، ادلشتقات ادلالية، دار اليازوري العلمية  .4
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 .2004العشرون، مارس و 

، جملة علوم 2016-1999ىشام دغموم، واقع منو و تطور بورصة اجلزائر خالل الفرتة ادلمتدة من  .6
 .2016-33العدداالقتصاد والتسيري والتجارة، 

الياس خضري احلمدوين، تقييم أداء احملافظ االستثمارية/بالتطبيق يف سوق عمان ادلايل، جامعة ادلوصل جملة  .7
 2011، 7، العدد4جمللدجامعة األنبار للعلوم االقتصادية واالدارية، ا

 جامعية مطبوعات: 
احملافظ  االستثمارية، ختصص مالية سامية فقري، مطبوعة بيداغوجية حتت عنوان حماضرات يف تسيري  .1

 .2017/2018وحماسبة، جامعة أحممد بوقرة بومرداس،
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 الملخص

الرتكيز على بجديرا باالىتمام وىو االستثمار يف األوراق املالية، وذلك موضوعا  تناولت ىذه الدراسة
خماطرىا خالل خالل حتليل عوائدىا و  االستثمار يف بورصة اجلزائر وحماولة حتديد فرص االستثمار فيها، من

، حيث أصبحت يف ىذا اجملال املعروفةبإستخدام كل األدوات اإلحصائية  (7102-7102الفرتة )
من خالل ماتقوم بو من أدوار ىامة، حيث تكمن تقتصاديات املعاصرة البورصة حتتل مكانة ىامة يف اإل

،  ما يناسبهم من إستثمارللمستثمرين لتوفر  ،أمهيتها يف الفرص اإلستثمارية اليت تتيحها الشركات املدرجة هبا
تستقطب  ال حتتوي على القدر الكايف من الفرص اإلستثمارية اليت بورصة اجلزائرولقد تبني من الدراسة أن 

 .يف حني خماطرىا مرتفعة بشكل كبرياملستثمر إذ أن عوائد الشركات املدرجة هبا ضعيفة جدا 

 .اليةاملف ة احملاإلستثمار املايل، العائد، املخاطرة، بورصة اجلزائر، : الكلمات المفتاحية

Résumé 

This study dealt with an interesting topic which is investing in 

securities, by focusing on investing in the Algeria Stock Exchange and 

trying to identify investment opportunities in it, by analyzing its 

returns and risks during the period (2017-2019) using all the statistical 

tools known in this field, where the stock market has become occupied 

an important place in contemporary economies through its important 

roles, where its importance lies in the investment opportunities offered 

by listed companies, to provide investors with the appropriate 

investment, the study shows that the Algiers Stock Exchange does not 

contain enough investment opportunities The returns of listed 

companies are very low while the risks are substantially high. 

Key words: Financial Investment, Return, Risk, Algiers Stock 

Exchange, Portfolio. 


