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 مفهوم المحفظة:

ان اول ما ٌتبادر الٌنا مصطلح المحفظة ٌتوجه ذهننا الى المحفظة االعتٌادٌة التً هً عبارة عن قطعة او 

كٌس من القماش التً نحملها معنا باستمرار والتً نضع فً نقودنا وبطاقات االئتمان الخاصة بنا، أي انها 

 تحتوي على خلٌط من األشٌاء المهمة والثمٌنة التً نمتلكها. 

مثل االستثمار فً العقارات واألراضً  تعنً اننا نمتلك استثمارات فً جوانب متعدد فأنهاً االستثمار اما ف

 واألوراق المالٌة )األسهم والسندات( وغٌرها.

( بانها قائمة من األسهم والسندات  Websterان مصطلح المحفظة االستثمارٌة عرفت لغوٌاً حسب قاموس )

( فقد عرفها بانها مجموعة من األسهم Oxfordاو المستثمر. اما قاموس )واألوراق التجارٌة للمصرف 

 المملوكة لشخص واحد او منظمة معٌنة.

وقد وردت تعرٌفات ومفاهٌم متعدد للمحافظ من قبل العدٌد من الباحثٌن والُكتاب فً اإلدارة المالٌة فمنهم من 

مالٌة موجودات وجودات حقٌقٌة كالعقارات او ٌرى المحفظة بانها تشكٌلة من الموجودات وقد تكون هذه الم

 كاألسهم والسندات. 

وتعتبر المحفظة هً تولٌفة من األدوات االستثمارٌة التً تضم أدوات مالٌة كالمشتقات والودائع والقبوالت 

  .واالذونات وحسابات الصرف األجنبً وادوات حقٌقٌة مثال العقارات والمعادن النفٌسة

 ٌتضح ان المحفظة تعتمد فً مدى فاعلٌتها على ثالثة عوامل رئٌسٌة وهً ومن خالل ما تقدم

 مجموعة متنوعة من األدوات التً تتسم بجدواها االقتصادٌة المرتفعة نسبٌاً  .1

 إدارة تتمٌز بكفاءة عالٌة لألداء .2

 مناخ استثماري ٌتصف باالستقرار لعام وبوجود فرص متعددة. .3
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محفظة واحدة بحٌث ٌحصل على اعلى عائدات متوقعة دون تغٌٌر ٌذكر وٌحاول المستثمر تجمٌع األسهم فً 

وٌكمن اعتبار المحفظة  فً المخاطر او ٌحصل على معدالت اقل فً المخاطر دون أي نقصان فً العوائد.

تها تحت شخص معٌن اروتكون اد أكثربانها أداة مكونة من أدوات االستثمار وتتكون من موجودٌن او 

ة او المستثمر الذي ٌكون مالكها او ماجور علٌها وٌوضح الشكل التالً موجودات ٌسمى مدٌر المحفظ

 .المحفظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( موجودات المحفظة االستثمارٌة1شكل )

 

ٌمكن تعرٌف المحفظة هً مجموعة من االستثمار فً مجموعة من الموجودات سواء  ما تقدموبناء اً على 

، وٌجب على المستثمر كانت مالٌة او حقٌقٌة ٌكون الهدف منها تقلٌل المخاطر وتحقٌق األرباح الرسمالٌة

 .إٌجاد تقارب بٌن مكونات المحفظة وتنوٌع ادواتها ومكوناتها تنوٌعاً جٌداً 

 موجودات المحفظة االستثمارية

 موجودات مالية

 اذونات

 خزانة

 أسهم

 وسندات

 شهادات

 االيداع

شركة 

 صناعٌة
شركة 

 خدمٌة
مؤسسات 

 مالٌة

حقيقيةموجودات   

 سلع عقار معادن

 ذهب

 الفضة

 البالتين
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 أهمية المحافظ:

أهمٌة المحافظ االستثمارٌة فً انها تساهم فً امتصاص الفوائض المالٌة لدى المستثمرٌن واالفراد  تكمن

 والشركات وعلٌه ٌمكن توضٌح أهٌمه المحافظ بشكل دقٌق من خالل:

المختلفة الى االستثمار فً توجٌه راس المال المتدفق والفوائض المالٌة لدى االفراد والشركات  .1

 حقٌق عوائد بأقل درجة خطراألسهم والسندات لت

 اهتمام المستثمرٌن بالربح السرٌع مما ٌتطلب إٌجاد أسلوب علمً دقٌق لتحقٌق هذا الهدف. .2

 تقدم للشركات االستثمارٌة نصائح وارشادات وخدمات الى المستثمرٌن الجدد فً األسهم والسندات .3

المالٌة مثل شركات التامٌن تساهم فً توسٌع االستثمار فً الصنادٌق المشتركة ومحافظ المؤسسات  .4

 والبنوك وتنوٌع أدوات االستثمار المتاحة المحلٌة والدولٌة.

 :اهداف المحفظة

ان اهم اهداف للمحفظة هو تحقٌق أكبر عائد بأقل درجة من الخطر مع توفٌر عامل السٌولة )أي ٌمكن 

 المحفظة الى قسمٌن: تحوٌل الموجودات الى سٌولة بأسرع وقت ممكن، وبشكل عام ٌمكن تقسٌم اهداف

 اوالً: األهداف األساسٌة: وتقسم بدورها الى نوعٌن

 . تعظٌم العائد  1 

 . تخفٌض المخاطرة.2 

 ثانٌاً: األهداف الثانوٌة: هً توقع دخل مقبول وتقدٌر راس المال فً الوقت المطلوب وحماٌة السٌولة .. الخ.

 ٌة:إضافة الى ذلك تسعى المحفظة الى تحقٌق األهداف التال

المحافظة على راس المال المستثمر من االندثار باستعمال األسس السلٌمة عند اختٌار الموجودات  .1

 المالٌة حتى التصل الخسارة الى راس المال مهما كانت درجة الخطر التً تتعرض لها المحفظة

ركٌز على تحقٌق االستقرار فً تدفق الدخل لتحقٌق التنمٌة فً راس مال المحفظة االستثمارٌة والت .2

األسهم التً تحقق سٌولة عالٌة لمواجهة توقعات العسر المالً من خالل االستثمار فً أدوات سرٌعة 

 التحول الى نقد.
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 تساهم فً تخفٌض مخاطر االستثمار وتنمٌة راس المال للمحفظة الكفوءة. .3

ة المثلى، تساهم فً تحدٌد الموجودات االستثمارٌة باالعتماد على اوزانها النسبٌة فً المحفظ .4

 وصٌاغة الخطط الطوٌلة والقصٌرة االجل.

تعمل المحفظة االستثمارٌة فً تحصٌن من الوقوع تحت طائلة التشرٌعات اإلدارٌة والمالٌة وخاصة  .5

 الضرائب المختلفة.

تساهم فً بناء استراتٌجٌات االستثمار التً تختلف من مستثمر الى اخر سواء كان مهاجماً او مدافعاً  .6

 روف التً تجري فٌها مواجهة السوق.او حسب الظ

 

 :ومن األهداف األخرى للمحفظة هي

تستخدم المحفظة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة: األوراق المالٌة تسمح للمصارف بتعدٌل حساسٌة  .1

 أسعار الفائدة بسرعة ألنها من الممكن ان تباع وتشترى بسرعة وفً توارٌخ استحقاق مختلفة.

المؤسسات المالٌة تستخدم محفظة األوراق المالٌة كمصدر اولً للسٌولة إدارة السٌولة: اغلب  .2

 ولتقلٌل مخاطر السٌولة.

تحقٌق الدخل: تعتبر محفظة األوراق المالٌة من المصادر األساسٌة فً تحقٌق العائدات للمؤسسات  .3

 المالٌة.

كأرباح الفوائد  العائد الكلً: هو هدف غٌر تقلٌدي لقٌاس كفاءة ادارة محفظة األوراق المالٌة .4

 واالرباح الرأسمالٌة

اغلب األوراق المالٌة التً تمتلكها  ان حٌث تستخدم المحفظة إلدارة راس المال المعرض للمخاطرة .5

 فر.المصارف تمتلك وزن مخاطر منخفض جداً ٌصل الى الص

تجارة الفاعلة باألوراق المالٌة مع االهتمام لأرباح المحفظة االستثمارٌة: وهو هدف مباشر ل .6

 لحصول على األرباح قصٌرة األمد من خالل أسعار هذه األوراق المالٌة.با

 أنواع المحافظ:

هناك أنواع عدة لمحافظ االستثمار تختلف حسب هدف الشركة الذي تسعى الى تحقٌقه، فضال عن وجود او 

نوٌع عدم وجود دخل من مصادر أخرى وغٌرها من العوامل التً تحدد متطلباته ومن ثم اتخاذ قرار الت

 ستثمارٌة التً تالئم هدف المستثمر ومن اهم هذه األنواع:واختٌار البدائل من األدوات اال
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  محفظة النمو )الربح(: .1

تتكون هذه المحفظة من األسهم التً تحقق نمواً سرٌعاً فً األرباح الناتجة من ارتفاع أسعار األسهم 

ه المحافظ ٌرغبون فً الحصول من خالل عملٌة المضاربات فً البورصة، فالمستثمرون فً هذ

المحفظة تكون بغاٌة الدقة ألنها ٌجب  أسهمعلى اعلى العوائد مقابل مخاطر عالٌة، أي عملٌة شراء 

 ان تحقق عائداً اعلى من عائد السوق.

 : محفظة الدخل )العائد( .2

او  تهدف الى تحقٌق معدالت عالٌة من العوائد سواء كانت من فروقات األسعار هً المحفظة التً

من التدفقات االعتٌادٌة، ومن واجبات المستثمر اختٌار األوراق المالٌة ذات العائد األكبر، فٌتم 

التركٌز على السندات التً تحقق اعلى فائدة باقل وقت وكذلك األسهم التً تعطً أرباح عالٌة باقل 

تهم على الدخل مخاطر، وٌفضل هذا النوع من المحافظ صغار المستثمرٌن الذٌن ٌعتمدون فً معٌش

غبون بالمخاطرة حتى لو المدافعٌن )المحافظٌن( الذٌن ال ٌرمن هذه االزراق المالٌة، او المستثمرٌن 

 عوائد اكبر.احتوت هذه المحفظة على 

  المحفظة المتوازنة: .3

المحافظ االستثمارٌة التً تهدف الى تحقٌق التوازن العام لالستثمارات الخاصة فً  أفضلهً من 

مكوناتها وٌتبناها غالبٌة المستثمرٌن الذٌن ٌرغبون فً تحقٌق استقرار نسبً مخاطر مقبولة، أي ان 

حد من الدخل الثابت مع وجود فرص  أدنًتحقٌق  استثماراتأدوات المحفظة تكون موزعة على 

 الخزٌنة، ومن ادواتها هً اذونات الموجوداتناتجة من ارتفاع قٌم هذه  رأسمالٌةأرباح لتحقٌق 

 ً بٌن المحافظ الدفاعٌة وشهادات اإلٌداع والسندات طوٌلة االجل وتعد هذه المحفظة وسطا

 والهجومٌة.

 المحفظة الدولية:  .4

منها هو تنوٌع المحفظة هً المحفظة التً تستثمر فً األوراق المالٌة المتداولة عالمٌاً والهدف 

والتخلص من المخاطر المنتظمة، ولكن هذا النوع من المحافظ سٌواجه مخاطر سعر الصرف 

المختلفة بٌن الدول، اذ ٌوفر التنوٌع الدولً الراحة واألمان للمستثمر ألنها تكون مستثمرة فً 

 موجودات مختلفة لدول تشهد أسواقها المالٌة باالزدهار والتطوٌر.
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 المستثمر في المحافظ االستثمارية سياسات

توجد ثالث سٌاسات تعكس سلوك المستثمر فً المفاضلة بٌن العائد والمخاطر فً عملٌة المستثمر فً 

 المحافظ االستثمارٌة واهمها:

  :)المضارب( سياسية المستثمر المغامر .1

ٌستخدم المستثمر هذه السٌاسة فً الحصول على أرباح مرتفعة مقابل مخاطر مرتفعة اٌضاً، اذ 

بٌن بب العالقة الطردٌة احاً عالٌة مقابل مخاطر عالٌة بستتكون من األسهم العادٌة التً تحقق ارب

سائر، فٌفصل العائد والمخاطرة، فعلى المستثمر ان ٌكون دقٌقاً فً قراراته خوفاً من الوقوع فً الخ

تطبٌق هذه السٌاسة عندما ٌكون االقتصاد فً حالة ازدهار فقط النها تحقق ارباحاً عالٌة وبٌع 

 %( من استثماراتها.08أسهمها فً حالة الركود، اذ تعتمد هذه المحفظة على األسهم العادٌة بنسبة )

 

  سياسة المستثمر المحايد )المعتدلة(: .2

تحقٌق االستقرار النسبً بٌن العائد والمخاطرة ٌستخدمون هذه  نجد اغلب المستثمرٌن الراغبٌن فً

بتوزٌع أمواله على أدوات االستثمار السٌاسة للوصول الى أرباح ومخاطر متوازنة، فٌقوم المستثمر 

القصٌرة والطوٌلة االجل بهدف الحصول على أرباح رأسمالٌة، فعند ارتفاع األسعار ٌبٌع األوراق 

وأدوات ذان احتواء المحفظة على عقارات ل، اما فً حالة هبوط األسعار فالمالٌة قصٌرة االج

 .ات دخل ثابت ستقلل من الخسارة 

 

  (:للمخاطر )المتحفظ هيابسياسة المستثمر  .3

هً سٌاسة تكون بناء على رغبة المستثمرٌن المحافظٌن، اذ تتحسس من المخاطر وتمنح األولوٌة 

على أدوات االستثمار ذات الدخل الثابت أي االستثمار  لعنصر األمان على حساب العائد، وتركز

طوٌل االجل، فهً تعتمد على األسهم الممتازة والسندات التً تكون مخاطرها قلٌلة ومعدل فوائدها 

ثابت، وٌفضل تطبٌق هذه السٌاسة فً حالة الركود او الكساد الن االنخفاض فً أسعار أسهم 

 ن الهبوط فً أسعار أسهم الشركات النامٌة.الشركات الكبٌرة سٌكون تأثٌره اقل م
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 قواعد االستثمار في المحافظ االستثمارية:

استثمار قواعد أساسٌة تساهم فً نجاحها، كذلك الحال فً المحافظ االستثمارٌة فهناك عدة  ةان لكل عملٌ

 ٌتبعها:قواعد لجعل عملٌة االستثمار فعالة وناجحة ومن اهم القواعد التً ٌجب على المستثمر ان 

فالهدف األول للمستثمر هو تحقٌق اقصى عائد  مسبقاوٌقصد به تحدٌد األهداف  التخطيط لالستثمار: . أ

او بٌع وشراء األسهم من المضاربة  أفضلواقل مخاطرة وكذلك اختٌار االستثمار طوٌل االجل 

 حتى لو حققت ارباحاً عالٌة وذلك الن مخاطرها كبٌرة.

أي ان االستثمار فً موجودات مختلفة ومتنوعة وذلك الن التنوٌع الجٌد  تنويع االستثمار: . ب

 لموجودات المحفظة ٌعمل على تقلٌل المخاطرة التً تتعرض لها.

ٌجب على المستثمر ان ٌكون دقٌقا فً جمع المعلومات عن الموجودات المراد  دقة المعلومات: . ت

ملها، إذا تساهم هذه المعلومات فً معرفة استثمارها، اذ تشمل المعلومات أرباح الشركة وطبٌعة ع

 مخاطر عوائد االستثمار التً تتعرض لها المحفظة.

ٌجب تحلٌل وقٌاس المخاطر المتوقع الحصول علٌها نتٌجة االستثمار فً  مستوى المخاطرة: . ث

 الموجودات ومراقبتها ومعرفة الحد األدنى لها، ووضع الحلول التً من شانها تذلٌل هذه المخاطر.


