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مقـدمــة

عزيزي امل�ستثمر
يهدف هذا الكتيب �إىل التعريف مبو�ضوع «املحافظ اال�ستثمارية» وبيان �أهميتها خا�صة
يف الوقت الراهن وذلك من خالل ا�ستعرا�ض مفهوم املحفظة اال�ستثمارية واالعتبارات
الالزم مراعاتها لبناء حمفظة �سليمة قادرة على حتقيق �أهداف امل�ستثمرين ،كما �سيتم
التعر�ض لأهم الأركان �أو املقومات الأ�سا�سية للمحفظة اال�ستثمارية� .إ�ضافة �إىل ذلك
يت�ضمن هذا الكتيب �رشح ًا مب�سط ًا للكيفية التي تتم مبوجبها �إدارة املحفظة اال�ستثمارية
بهدف الو�صول �إىل �أف�ضل النتائج املمكنة.

هيئة الأوراق املالية وال�سلع
دولة الإمارات العربية املتحدة

1

�أوال :مفهوم املحفظة اال�ستثمارية

املحفظة اال�ستثمارية هي عبارة عن توليفة لعدد من اال�ستثمارات ،وتهدف من خالل هذا التنويع
()Diversification
يف اال�ستثمارات �إىل احلد من املخاطرة �إىل �أدنى درجة ممكنة .وقد جرى التعبري عن التنويع باملثل
ال�شائع « ال ت�ضع البي�ض كله يف �سلة واحدة « ،واملحفظة �إما �أن تتكون من جمموعة الأ�صول املالية
كالأ�سهم وال�سندات و�أذونات اخلزينة� ،أو �أ�صول حقيقية كال�سلع والعقارات والذهب �أو �أن تتكون من
توليفة من هذه الأ�صول جمتمعة.
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�شهدت العقود القليلة
املا�ضية الكثري من
التطورات التي جعلت من
مهمة �إن�شاء املحفظة �أمرا ي�ستلزم
اهتماما ومعرفة م��ن قبل امل�ستثمر.
فاملحفظة اال�ستثمارية يت�سع نطاقها حاليا
كما وكيفا بحيث ت�شمل يف نف�س الوقت عدداً كبريا
من املحافظ الفرعية ،ال يحدها مكان واحد ،وال ي�ستوعبها
قرار واحد ،كما �أنها باتت حتتاج �إىل املقدرة التامة على التعامل
مع املتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ذات ال�صلة بحركة
وقيمة حمفظة اال�ستثمار.

ول��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ف��ه��وم
املحفظة وما ميكن �أن تقدمه
لنا ال بد �أوال من التعرف على
مفهوم املخاطر ،واملق�صود
باملخاطر هو �أن يكون العائد
(الربح �أو الزيادة يف كمية
الأموال امل�ستثمرة) املتحقق
فعال (بعد اال�ستثمار) مغايرا
للعائد املتوقع �أو املوعود
ب��ه (ق��ب��ل ال��ب��دء بالعملية
اال�ستثمارية).
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وهناك نوعان من املخاطر:
-1املخاطر املنتظمة وتن� أش� عن �ضغوط عامة ت�ؤثر على جميع الأوراق املالية يف ال�سوق ككل ،وذلك
مثل الت�ضخم والبطالة وتغري ال�سيا�سات ال�رضيبية �أو عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي.
-2املخاطر غري املنتظمة وتن� أش� عن عوامل �أو �ضغوط حمددة ت�ؤثر على �أ�سهم �أو �سندات �رشكة
معينة� ،أو ت�ؤثر بن�سب متفاوتة على �أ�سعار الأوراق املالية يف قطاع اقت�صادي معني ،ولكنها ال ت�ؤثر
على ال�سوق ككل.
من ال�صعب على امل�ستثمر تفادي النوع الأول من املخاطر(املخاطر املنتظمة)
ب�شكل كامل حيث �أنها ت�ؤثر على جميع القطاعات االقت�صادية مع ًا ولو
بدرجات متفاوتة ،والطريقة املثلى لتفادي مثل هذه املخاطر
هي من خالل تنويع اال�ستثمارات جغرافيا لت�شمل
�أك�ث�ر م��ن دول���ة� .أم���ا ال��ن��وع الثاين
م��ن امل��خ��اط��ر (امل��خ��اط��ر غري
املنتظمة) فيمكن احل��د من
ت�أثرياتها عن طريق �إتباع
�أ�سلوب تنويع الأوراق
امل��ال��ي��ة يف املحفظة
اال�ستثمارية نف�سها،
بحيث ال ت�ؤثر هذه
املخاطر �إذا حتققت
�سوى على جزء من
املحفظة.

4

ثانيا :بناء املحفظة اال�ستثمارية
يعتمد بناء املحفظة اال�ستثمارية املثلى للم�ستثمر الر�شيد على ال�سيا�سة اال�ستثمارية املالئمة
للم�ستثمر �صاحب املحفظة ،وحتدد هذه ال�سيا�سة العنا�رص التالية :

�-1أهداف امل�ستثمر من :

م�ستوى العائد الذي يتوقعه امل�ستثمر
ن�سبة املخاطر التي يقبل بها
ال�سيولة التي يحتاجها
الفرتة التي ينوي اال�ستثمار بها
�أية �أهداف �أخرى

-2توزيع الأموال امل�ستثمر بها بني فئات اال�ستثمار (�أ�سهم� ،سندات ،عقارات� ،أو �أية �أ�صول �أخرى)
التي ميكنها حتقيق هذه الأهداف.
-3توزيع اال�ستثمارات بني �أنواع الفئة الواحدة من اال�ستثمارات (�سندات حكومية� ،سندات
�رشكات مالية� ،سندات �رشكات �صناعية� ،أو �أية �سندات �أخرى).
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�-4إ�سرتاتيجية اال�ستثمار

�إ�سرتاتيجية ن�شطة ( وهي التي تتغري بها اال�ستثمارات ب�شكل م�ستمر لتحقيق الأهداف)
�إ�سرتاتيجية غري ن�شطة (وهي التي تبقي على اال�ستثمارات حتى نهاية فرتة اال�ستثمار)
ا�سرتاتيجية خمتلطة (بع�ضها ن�شط وبع�ضها غري ذلك)

-5رقابة وقيا�س �أداء املحفظة وعمل الالزم من التغيريات لتوجيه املحفظة باجتاه حتقيق
الأهداف املرجوة.

ويتم التوزيع بني الفئات وبني �أ�صناف الفئة الواحدة بطريقة ت�ضمن التنويع  ،فاال�ستثمار يف
�رشكات الطريان املختلفة ال يعترب تنويعا حيث �أن �رشكات الطريان تواجه نف�س املخاطر� .أما توزيع
اال�ستثمارات بني �رشكات الطريان و�رشكات العقار و�أي �رشكات �أخرى فيعترب تنويعاً.
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ثالثا :املقومات الأ�سا�سية للمحفظة
�إن حتقيق املحفظة للأهداف املرجوة منها ،وبقاءها حية ناب�ضة ال يتم �إال مبراعاة الأركان �أو
املقومات الأ�سا�سية التي ال يجوز التفريط ب�أي منها ،كما ال ميكن الت�ضحية ب�أحدها حل�ساب الأخر
مهما كانت املغريات �أو االعتبارات .وفيما يلي ملخ�ص لأهم هذه الأركان :

 -1حتقيق العائد املنا�سب

يح�سب العائد على �أنه الفرق
بني قيمة املحفظة يف وقت
م��ا م��ط��روح��ا م��ن��ه املبلغ
املدفوع ل�رشاء اال�ستثمارات
يف امل��ح��ف��ظ��ة ،وحل�����س��اب
ن�سبته يق�سم ال��ن��اجت على
املبلغ الأخري.

وميكن تقييم العائد ال�سنوي املنا�سب
للمحفظة اال�ستثمارية يف �ضوء
العائد ال�سنوي البديل ال��ذي كان
ي�ستطيع امل�ستثمر حتقيقه لو �أنه مل
ين�شئ املحفظة �أ�صال ،واكتفى مثال
ب�إيداع �أمواله لدى بنك موثوق ملدة
عام ،كما ميكن مقارنة هذا العائد
بعائدات ال�سوق املايل �أو عائدات
ا�ستثمارات م�شابهة اخلطورة.
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 -2تنويع اال�ستثمارات

�إن امليزة الرئي�سة لتكوين املحافظ اال�ستثمارية هي التنويع يف اختيار توليفة من الأ�صول املالية
�أو احلقيقية بهدف تخفي�ض املخاطرة ،فعلى �سبيل املثال يكون ت�أثري مر�ض �أنفلونزا الطيور على
مزرعة طيور و�أغنام �أقل بكثري من الآثار ال�سلبية املدمرة لو �أن كامل املبلغ م�ستثمراً بكامله يف
مزرعة طيور فقط.

وي�شمل التنويع املجاالت التالية على وجه اخل�صو�ص :
�أنواع اال�ستثمارات التي يجري اختيارها يف املحفظة ( �أ�سهم و�سندات وعقارات وغريها)
الآجال التي تغطيها �أدوات اال�ستثمار (�سندات ملدد متفاوتة)
تقوم بها �أدوات اال�ستثمار
العمالت التي َّ
املواقع �أو الأ�سواق التي يتم فيها اال�ستثمار
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 -3جودة عنا�صر املحفظة
تكمن �أهمية اجلودة يف
حمفظة اال�ستثمار يف
�أنها متثل �ضمان بقاء
امل��ح��ف��ظ��ة يف الأج����ل
الطويل ،ف�سالمة الأ�صول
ال���ت���ي ت��ت��ك��ون منها
املحفظة ت�ضمن عمليا
احل��ف��اظ ع��ل��ى القيمة
الر�أ�سمالية لال�ستثمار.

 -4احلد االدين من ال�سيولة

ال�سيولة هي القدرة على حتويل اال�ستثمارات �إىل نقد ب�أ�رسع وقت
ممكن وب�أقل التكاليف وبال�سعر العادل � -أي دون
اال�ضطرار �إىل تخفي�ض ال�سعر للتمكن
من البيع واحل�صول على النقد،
�إ�ضافة �إىل �أن امل�ستوى
اجليد من ال�سيولة مُيكِّن
م��ن اال���س��ت��ف��ادة من
الفر�ص املتاحة بني
احل�ين والآخ���ر دون
اال�ضطرار �إىل بيع بع�ض
الأ���ص��ول �أو االق�ترا���ض بتكلفة
عالية من ال�سوق.
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 -5اختيار العمالت امل�ستثمر فيها
�إن خماطر انخفا�ض قيمة العملة له �أثر
كبري على �أرباح املحفظة اال�ستثمارية،
فانخفا�ض قيمة العملة ي�ؤدي بال �شك
�إىل ت�آكل �أرب���اح الإ�ستثمارات لذلك
ين�صح دائ��م � ًا بالإ�ستثمار يف �أوج��ه
اال�ستثمار املرتبطة بعمالت رئي�سية
غري معر�ضة با�ستمرار للتذبذب الكبري
يف �سعر �رصفها.

 -6االختيار بني ا�ستثمارات الفئة الواحدة
يعترب االختيار بني ا�ستثمارات
الفئة الواحدة من اال�ستثمارات
من �أه��م املقومات الأ�سا�سية
لتحقيق �أه����داف املحفظة،
وذلك ك�أن يتم اال�ستثمار يف
�أن���واع خمتلفة م��ن ال�سندات
(���س��ن��دات ح��ك��وم��ي��ة� ،سندات
�رشكات مالية� ،سندات �رشكات
���ص��ن��اع��ي��ة� ،أو �أي����ة ���س��ن��دات
�أخرى).
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رابعا� :إدارة املحفظة اال�ستثمارية

تتطلب �إدارة املحفظة معرفة ب�أ�صول اال�ستثمار ومفاهيمه كما تتطلب �شجاعة وقدرة على اتخاذ
قرارات حا�سمة دون تردد ،وقدرة على التحليل املايل� ،إ�ضافة �إىل كفاءة متميزة يف بناء عالقات
عمل طيبة مع خمتلف امل�ؤ�س�سات واجلهات العاملة والفاعلة يف �أ�سواق اال�ستثمار املختلفة واحلر�ص
على التطوير امل�ستمر لهذه القدرات ملواكبة التطور يف عامل اال�ستثمار.
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وهناك ثالثة �أنواع من �سيا�سات �إدارة املحافظ اال�ستثمارية هي :
 .1ال�سيا�سة الن�شطة �أو الهجومية ()Aggressive Policy

وهي �سيا�سة ا�ستثمارية تقوم على قبول خماطر �أعلى من املتو�سط طمع ًا يف احل�صول على
عوائد �أعلى من املتو�سط ،لذلك يركز امل�ستثمرون الذين يتبعون هذه ال�سيا�سة على جني �أرباح
ر�أ�سمالية يحققونها بف�ضل التقلبات التي حت��دث يف الأ�سعار ال�سوقية لأدوات اال�ستثمار
التي تتكون منها املحفظة ،وتعرف املحفظة املالئمة لهذه ال�سيا�سة مبحفظة ر�أ���س املال
( ،)Capital Portfolioوالتي تهدف �إىل جني �أرباح عن طريق النمو احلا�صل يف قيم الأ�صول
ولي�س عن طريق توزيعات الأرباح ،وترتكز هذه ال�سيا�سة على تف�ضيل الأ�سهم على ال�سندات.
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 .2ال�سيا�سة غري الن�شطة �أو الدفاعية()Defensive Policy
وه��ي �سيا�سة ا�ستثمارية ح��ذرة يف
توزيع حمتويات املحفظة تتيح تقليل
خماطرة ر�أ�س املال �إىل �أدنى ما ميكن،
ولذلك يقبل امل�ستثمرون الذين يتبعون
هذه ال�سيا�سة بن�سب �أرباح منخف�ضة،
مقابل تعر�ضهم ملخاطر �أقل .وتعرف
املحفظة املالئمة ل��ه��ذه ال�سيا�سة
مبحفظة الدخل(  (Income Por t
 ،)folioوالتي تركز على اال�ستثمار
يف ال�سندات بكافة �أنواعها و�أذونات
اخلزينة ،وميزة هذه املحفظة �أنها
ال ثابت ًا وم�ستمراً
توفر للم�ستثمر دخ ً
ولكن لي�س مرتفعاً.

 .3ال�سيا�سة املتوازنة ()Balanced Policy
تعترب هذه ال�سيا�سة و�سط ًا بني النمطني ال�سابقني،
حيث تعتمد على تكوين حمفظة ا�ستثمارية من
ا�ستثمارات م�أمونة يف �أوراق مالية ذات عائد
م�ضمون مع تفادي التعر�ض للمخاطر غري العادية.
وتركز ه��ذه ال�سيا�سة على اال�ستثمار يف �أدوات
ا�ستثمار ق�صرية الأجل ذات �سيولة عالية ك�أذونات
اخل��زي��ن��ة بجانب �أداوت ا�ستثمار طويلة اجلل
كال�سندات احلكومية والعقارية.
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مالحظات ختامية
يف ختام هذا الكتيب ال بد من الت�أكيد على عدد من الأمور التي تهم كل من ي�شارك يف العملية
اال�ستثمارية ،وذلك على النحو التايل :
� -1إن �أ�سواق اال�ستثمار ،كما هي يف الوقت الراهن ،وكما يتوقع �أن تكون يف ال�سنوات القادمة مل
تعد تنا�سب امل�ستثمر الذي لي�ست لديه خربة كافية �أو الذي ال يعتمد الأ�س�س ال�سليمة لبناء قراره
اال�ستثماري ومتابعته ،ذلك لأن التقلبات احلادة واملتكررة كفيلة بالإطاحة مبقدرات ا�ستثماره
دومنا �إنذار مبكر وا�ضح.
� -2إن ا�ستخدام حمافظ اال�ستثمار و�صناديق اال�ستثمار يعترب �أحد �أن�سب الأ�شكال املتاحة لتنظيم
الأن�شطة اال�ستثمارية� .أما االعتماد على قطاع واحد� ،أو منهج ا�ستثماري واحد �أو تقليد الآخرين فيما
يقومون به  ،ف�إنه ي�ؤدي بهم على الأرجح �إىل ارتبــاك ال مربر له مع �إمكانية حتملهم خ�سائر هم يف
غنى عنها.
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 -3كما هو مالحظ ف�إن ا�ستخدام طريقة املحفظة يف اال�ستثمار يتطلب مهارات قد ال ميلكها امل�ستثمر
العادي ولذلك ين�صح بالتفكري يف توظيف الأ�شخا�ص من ذوي املعرفة اال�ستثمارية� ،أو اال�ستثمار
عرب �صناديق اال�ستثمار املتخ�ص�صة.
من املتوقع �أن ت�شهد ال�سنوات القادمة تعزيزا لدور املحافظ وال�صناديق يف تنفيذ الأن�شطة اال�ستثمارية
للأفراد وامل�ؤ�س�سات ،و�ست�صبح احلاجة لإدارة الأن�شطة اال�ستثمارية بو�ساطة الأ�شخا�ص املحرتفني
�أكرث مما كانت عليه يف ال�سابق و�أكرث �أهمية لتحقيق الغايات املرجوة ،وبالتايل يجب �أن ال يكون
�أمام امل�ستثمرين جمال لالرجتال �أو الع�شوائية عند اتخاذ القرار اال�ستثماري.
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