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Preface 

It's my pleasure to present you the Egyptian Banking Institute’s 4
th

 Research 

Competition Proceeding Series. Since 2010, the Research and Awareness 

Department at the Egyptian Banking Institute has held consecutive research 

competitions to encourage young researchers in the Banking Sector to present their 

vision on the financial and banking problems and to participate in shaping a better 

future for this sector. 

This initiative comes from EBI’s belief in the important role played by scientific 

research in the banking sector’s growth, and in the creation of new banking qualified 

employees aware of the most recent developments and trends in the banking sector, 

especially after the successive and rapid financial and banking developments that 

happened on both domestic and global levels. 
 

This year, the Competition covered three recent banking topics:   

The first topic:  Management of bank’s portfolio during the first decade of the 

21
st
 century with reference to the crowding effect 

The second topic: Management of change in banks and financial Institutions: 

managerially, technically and institutionally 

The third topic: The impact of foreign currency crisis on bank procedures and 

operation in Egypt, during the period 2011-2013 

 

Moreover, the submitted researches have been arbitrated by a committee 

comprising some of the Top Bankers and Economists, selected in light of their 

diversified experiences in both the academic and banking fields. The Committee based 

the evaluation of the researches on the following criteria: 

 

1- Correctness of the theoretical framework 

2- Use of an empirical study on Egypt 

3- Deployment of recent data 

4- Consideration of the rules of a formal research 

 

In support of the effort exerted by the researchers, the Egyptian Banking 

Institute’s Board was keen to publish this proceeding series to raise the awareness of 

these significant issues in the banking sector, encourage more young bankers to 

participate in the upcoming research competitions and shed the light on the results and 

recommendations to be a guide for the Egyptian decision-makers.  

Finally, we wish these publications would be a valuable addition from EBI to the 

scientific research domain. 

 

Mona El Baradei, Ph.D. 

Executive Director 

The Egyptian Banking Institute 



 الكلمة االفتتاحية

التي تضم مجموعة األبحاث الفائزة في المسابقة البحثية  يسعدني أن أقدم لكم هذه السلسلة من االصدارات

 إدارة البحوث والتوعية، أخذت 0202الرابعة التي ينظمها المعهد المصرفي للسنة الرابعة على التوالي. فمنذ عام 

رؤيتهم بالمعهد على عاتقها تنظيم مسابقة بحثية لتشجيع شباب الباحثين في القطاع المصرفي وحثهم علي تقديم 

 المالية والمصرفية الحالية والمشاركة في صنع مستقبل أفضل لهذا القطاع.  للمشاكلمقترحاتهم و

 

ر الذي يلعبه البحث العلمي في وقد جاءت هذه المبادرة إيماناً من المعهد المصرفي المصري بأهمية الدو

على وعي شامل بجميع المستجدات و األداء دفع عجلة نمو القطاع المصرفي وخلق كوادر مصرفية جديدة متميزة

المتالحقة على الساحة المصرفية، خاصة في ظل التطورات المتعددة والمتسارعة التي تشهدها الساحة المصرفية 

 لعالمي.المحلي وا والمالية على المستويين

 

وقد تضمنت المسابقة البحثية هذا العام ثالثة من أهم الموضوعات المصرفية علي الساحة االقتصادية في 

 الفترة األخيرة: 

مع اإلشارة  12إدارة محافظ االستثمار في البنوك المصرية خالل العقد األول من القرن الــ  الموضوع األول:

 .إلى أثر المزاحمة

 إدارة التغيير في المؤسسات المصرفية إدارًيا وفنًيا ومؤسسياً. الموضوع الُثاني 

 أثر أزمة النقد األجنبي على العمليات المصرفية في مصر خالل الفترة األخيرة. الثالث: الموضوع

       

تم تحكيم هذه األبحاث من قبل لجنة تضم نخبة من المصرفيين واالقتصاديين، من ذوي الخبرة  وقد

 الواسعة في المجالين األكاديمي والمصرفي. وقد استندت اللجنة في تقييم الموضوعات البحثية إلي المعايير التالية:

 سالمة اإلطار النظري.       -0

 مصر. إدراج دراسة تطبيقية على       -0

 استخدام بيانات حديثة.       -3

 بالقواعد الشكلية للبحث.االلتزام        -4

 

ودعماً لجهود الباحثين، يحرص المعهد على نشر األبحاث الفائزة بهدف تسليط الضوء على هذه الموضوعات 

وكذلك طرح بعض الهامة وتشجيع المزيد من شباب المصرفيين على المشاركة في المسابقات البحثية القادمة، 

 النتائج والتوصيات الخاصة بالحالة المصرية والتي نأمل أن تكون عوناً لصناع القرار.

 

وختاما، نتمنى أن تمثل هذه السلسلة من االصدارات مساهمة جيدة من جانب المعهد المصرفي المصري في 

 مجال البحث العلمي.

 

 

 

د/ منى البرادعيأ.  
 المدير التنفيذي 

المصرفي المصري المعهد  
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1- Introduction: 

 

A well-developed banking system provides a solid and sustainable foundation for the 

economic development of the Country. Throughout History, it was proven that good 

performance of banking system and the vitality of the private sector are two paramount 

factors for pushing economic growth and defeating poverty. Of course the barriers of 

making enough funds available from commercial banks to private sector will be 

negatively reflected on Egyptian manufacturing and agricultural sectors, the case that 

will lead to decreasing production capacity, GDP growth rate, working opportunities, 

and other Economic Indicators and vice versa; the weak performance of the economy 

will certainly negatively reflect on the Banking sector performance in terms of lower 

loans repayment rates, default rates and the rareness of good credits needed for banks' 

growth. 

 

Due to the declining trend of Foreign Direct investments (FDI), the role of local 

savings in financing economic growth became crucial, either via Banks or Non Bank 

Financial Institutions, the like of insurance and brokerage companies. However it is 

worth noting that till date the weight given by public to banking sector deposits is 

greater than that given to investment through the stock exchange, where the Total 

Market Capitalization recorded EGP 401 billion as of 30/10/2013 in stock exchange 

as compared to Total Deposits of EGP 916 billion in the banking sector as of August 

2013
1
. Saying so, the bulk of Egyptian savings are mainly allocated in the economy 

through banks' deposits.  

 

Having that level of importance, the prudent management of banks' investment 

portfolio and directing the deposits river toward the fertile investment land become 

the life secret of the economic harvest. However the deposits streams may face some 

obstacles or disturbance from being directed to its destination investment, which is the 

crowding out effect. 

 

Investment portfolio in this study includes investing in public and private sectors' 

Loans, Financial papers, and all kinds of Exposures. Crowding out effect is the 

directing of finance to a specific sector on the cost of other sectors, and usually this 

refers to directing Financial Resources (from commercial banks) to governmental 

Sector, to cover budget deficit, on the expense of other sectors and accordingly on the 

cost of the economy. However, it should be noted that a similar crowding out effect 

happened before the treasuries surge; where the commercial banks were directing a 

large portion of their portfolios toward foreign banks. 

 

Despite the fact that the scope of this research Management of Banks' portfolio during 

the   first decade of the 21
st
 century, a special emphasis was made to controlling and 

curing the causes of the crowding out effect due to its crucial role in deviating the 

                                                 
1
 Mr. Hisham Ramez, CBE Chairman,  to Al Ahram on 23/10/2013  
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economic resources of banking sector, government, household savings from achieving 

their important role in economic development. 

 

Similarly, spotlights were directed towards one of the toughest challenges facing the 

banking sector during the last and current decade, which is the data infrastructure; 

where data needed for anticipating future outlook of various sectors and industries 

in the economy are usually not available. Besides, disciplines like credit metrics, credit 

VaR (CVaR), probability of default (PD) and Default correlations are still un tackled 

by the Egyptian market, despite their increasing importance in developed economies 

and are considered the core for international best practices and advanced 

approaches.. 

Commercial Banks are in business to take in deposits (liabilities), make loans (assets), 

and make a profit primarily from a spread off the interest earned on asset less paid on 

liabilities. A potential problem exists in the relation between a bank's assets and 

liabilities. Liabilities are mostly in the form of short term deposits, while assets (loans) 

can be fairly long term in nature and illiquid. The longer the maturity of the loans the 

higher the returns will be, assuming an upward slopping (normal) yield curve; this 

leads to a significant mismatch in asset-liability duration, liquidity, and quality. 

However, this is a studied risk that most banks are willing to take to make profits. 

Thus the importance of the Assets and Liability Management (ALM), not only 

Assets management, is the cornerstone for a sound portfolio management. However, 

the scope of this study will put much emphasis on Asset side management. 

 

1.1. Research Structure 

 

Given the crucial role of the banking sector in economic development through 

financial intermediation, and in light of the Egyptian Economy current turmoil, an 

important question arises; are the commercial banks "optimally" managing their 

investment portfolio in such a way that achieve its objectives in addition to supporting 

the economic welfare?  

 

To answer this question, the researcher will analyze banking sector's historical 

aggregate data and major economic indicators for the purpose of assessing the banking 

sector's contribution towards economic prosperity. 

 

After preliminary answering the research question, the researcher will draw some 

solutions to enhance Egyptian banking sector portfolio management and contribution 

to the economy. These solutions, or research's practical applications, are categorized in 

two main pillars:  

 

1- Portfolio management through financial modeling, which is based on "constrained 

optimization approach" , Scenario analysis, and international best practices. 

2- Enhancing the Egyptian banking sector's contribution in economic recovery, through a 

bundle of innovative economic proposals.   
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Throughout this research, special emphasis has been put on the following four themes, 

based on researcher's perception of their pivotal role in stimulating the economy and 

fortifying its driving engine (the banking sector): 

 

a- Defeating Unemployment through supporting labor intensive industries. 

b- Enhancing the economic role of Small and Medium Sized business (SME). 

c- Manipulating Best practices approaches to suit the Egyptian economy. 

d- Diversification. 

  

1.2. Research Subject Importance: 

 

- Due to the declining trend of Foreign Direct investments (FDI), The role of Commercial 

Banks to rescue the Egyptian economy, through optimal portfolio management, 

became crucial.  

 

- Adopting a proactive approach by banking sector with respect to economic cycle is 

becoming of increasing importance, considering the increasing negative impacts of the 

economic malfunctioning on the banking sector, especially in the long term. This can 

be witnessed in the downgrading of the Egyptian banks, following Egypt's 

downgrades, the case that complicated and worsen the Egyptian banks' relations with 

correspondent banks.  

- During the last five years, the Egyptian banking sector, especially the top 5 performers, 

has been fairly coping with the recent trends in the international best practices in 

Market Risk and Securities portfolio management. However, this is not the case 

with credit risk and overall portfolio management, where the Egyptian banking 

sector is relatively lagging behind.  

 

1.3. Research Main Objectives and Questions/Problems: 

 

Main Objective of the Research: Assessing the role of Egyptian commercial banks 

in economic developments and finding out ways to enhance its role, mainly through 

optimal portfolio management in light of current regulations and challenges. 

 

Main Research Question:  Is the Egyptian banking system optimally managing its 

investment portfolio and conducting its role in economic development? And if not, 

how to rectify this situation? 

 

Subsidiary Questions:  

 

1- Has the Egyptian Banking sector focused on financing the private sector, for the 

purpose of pushing economic growth and employment? Or Has the Egyptian Banking 

sector over- invested a larger portion of its portfolios in governmental loans and 

Treasury Bills and Bonds? 
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2- Has the Egyptian Banks effectively managed its investment portfolio to balance 

Profitability, Security in one side with the other economic and social goals, 

represented in pushing growth and defeating poverty? 

3- Is the CBE in need to issue new regulations to regulate the investment portfolio in 

banks? And what is suggested recommendation to the CBE from the conclusion of this 

study?  

Before answering the research question and structuring the suitable practical 

application and finding a radical solution for the research questions and problem, it is 

essential to have a quick look on some economic indicators and on the banks’ 

performance in this respect, to assess the role of Egyptian commercial banks in 

economic development. A deeper economic analysis, proposals and solutions will be 

tackled in subsequent sections. 

1.4. Commercial Banks objectives and Importance to Economic Wellbeing 

 

The main role of commercial banks in the economy is to undertake the important 

intermediation role between savings from householder (savers) and the investors 

(producers). Commercial banks should acquire deposits from depositors and grant 

loans to borrowers (whether institutions or consumer).  

 

Commercial banks main objectives
2
: 

1- Liquidity 

2- Security 

3- Profitability and Shareholders value 

4- Community and economic responsibility 

Commercial banks play an important and active role in the economic development of a 

country. If the banking system in a country is effective, efficient and disciplined it 

brings about a rapid growth in the various sectors of the economy. Commercial banks 

usually undertake the following important activities: 

 promoting capital formation through accepting savings (interest bearing deposits)  

 Extending finance to industrial , trade and agricultural activities (indirectly support 

employment) 

 Promoting infrastructure development through project finance to countries mega 

project 

 Implementation of Monetary policy 

 Finance and execute Exports and imports activities (by issuing letters of 

documentary credit) 

                                                 
2
  Hindy, Mounir Saleh, 2010 : Commercial Banks Management (Decision Making Approach)  
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Stemming from the above, it is apparent that the commercial bank is having a 

crucial economic role, secondly, the commercial banks have more than one 

objective, and some of them may be contradicting, the case that needs a special 

care in achieving them (This will be discussed in details in practical application 

section) 

 

1.5.Economic major indicators and banking sector statistics 

Over the last five years, Banking System has been significantly shifting its 

investments towards Governmental Loans and Treasury Bills and Bonds at the 

expense of private sector Loans:  

Source of tabulations 1 through 5:  CBE (Egyptian Banks' Consolidated Balance 

Sheet) 

Tabulation 1 

% of Total Asset 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Loans and 

Discounts 49% 47% 44% 43% 38% 37% 40% 38% 38% 37% 

T-Bill and Bonds 19% 22% 24% 25% 19% 19% 30% 33% 37% 41% 

Balances with 

Banks 24% 25% 25% 25% 36% 37% 23% 21% 17% 13% 

Other Assets 6% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 8% 

Cash 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Despite the fact that banks' investment Treasury Bills and Bonds (Treasuries), as a 

percentage of total assets, significantly increased during the last five years (from 19% 

in 2008 up to 41% in 2012) this was not financed by a correspondent decrease in 

Loans and discounts to private sector that almost stayed stagnant during that period. 

This analysis will be expanded in tabulation 2 and 3.  

Tabulatio

n 2 

  

Average 

20 years 

Average 

10 years 

Average 

5 years 

Average 3 

years before 

revolution 

Average 3 

years after 

Revolution 

Loans and 

Discounts 45% 41% 38% 38% 38% 

T.Bills and Bonds 23% 27% 32% 23% 37% 

Balances with 

Banks 24% 25% 22% 32% 17% 

Other Assets 7% 6% 7% 6% 7% 

Cash 1% 1% 1% 1% 1% 
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Tabulation  3 

Amounts in EGP million 

Growth / decline 

between 

2012 and 2010 

% 

(Adjusted) 

Growth / Decline 

between 

2012 and 2010 

% 

(Adjusted) 

Uses 

Securities & Investments in TBs 149,430 79% 353,468 77% 

Balances with banks 

(Local and foreign) (77,915) N/A (220,803) N/A 

Loans and discounts 40,746 21% 105,311 23% 

Net increase in Assets 112,261 100% 237,976 100% 

Sources 

Total deposits (178,238)  (328,161)  

Net (65,978)  (90,185)  

 

As demonstrated in tabulation 2 and 3 above the increase in treasury bills and bonds 

was mainly financed by increase in deposits and decrease in balances with banks 

(mainly in foreign currencies).  

 

 Tabulation 4 

Amounts in EGP million 

During 2012 

and 2010  

During 2012 

and 2008  

Increase in Securities and Investments in TB 149,430 % 353,468 % 

Of which financed from decrease in Balances 

in Banks 71,515 48% 132,664 38% 

Of which financed from increase in Deposits 77,915 52% 220,803 62% 

 

 

Tabulation 5 : Loans to Deposit Ratio 

 

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Loan to 

Deposit % 70.6% 64.2% 59.3% 57.3% 55.0% 54.2% 53.4% 52.5% 49.8% 49.9% 

Growth rate 

 -6.40% -4.90% 

-

2.00% -2.30% -0.80% -0.80% -0.90% -2.70% 0.10% 

 

By looking to the Loans to Deposits ratio in Banking sector during 2008 till 2012, the 

ratio decreased by 4% only, indicating that there is another source of finance for the 

surge in Egyptian Treasury Bills and Bonds, which is mainly the decline in foreign 

currency placing, due to non availability of foreign currency.  

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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However the question now is as follows: is it normal to have over 40% of banking 

sector aggregate assets invested in Treasury Bills and Bonds (Treasuries)?  

 

FDIC-Insured Commercial Banks in USA during the same period under analysis 

(2003: 2012) recoded an average percentage of governmental Exposure to Total Assets 

of 12%
3
. Similarly, aggregated balance sheet of Euro Area financial institutions 

average of last two years recorded 8%
4
, while Jordan recorded an average of 21% and 

Lebanon recorded 24% during the last two years. 

 

Accordingly, we can safely conclude that Egyptian banking sector, recording a 

high of 41% (reaching over 50% in public sector banks, please refer to appendix 

1), is totally out of the International norm of financing governmental treasuries. 

 

Finally it can be concluded that despite the fact that the Egyptian banking sector 

is overinvesting in Treasuries, this is not the main reason of banks' Deposits 

leakage from financing private sector, where these funds were previously 

directed toward foreign currency placing with foreign banks.  One of the main 

objectives of this research is to find out the real reasons of banks' reluctance to 

provide enough finance to private sector.  

 

It may be argued that covering governmental deficit is a strategic and sovereign goal, 

and commercial banks should substantially participate in it. To some extent, this 

argument is correct, however, it will be useful to quantify what the economy is losing 

when the commercial banks are over investing in Treasury Bonds and Bills and 

hindered from working with full capacity in achieving its main mission 

(intermediation between savers and investors). Moreover, without breaking/solving the 

recurring deficit loop the economy will not pickup, the case that will ultimately ruin 

the Banking business performance. In this study, the researcher will also try to clarify 

reasons and solutions for the increasing Budget Deficit, the relation between GDP, 

Deficit, and finally banks' funding deviation from Private sector.  

 

Figure 1 

                                                 
3
 Source: Federal Deposit Insurance Corporation 

4
 Source European Central Bank  
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Lower GDP growth rate will negatively affect the Tax Revenue, which will naturally 

increase Budget Deficit. Budget deficit has some proven economic negative 

consequences, including, the Crowding out effect and the higher interest rates, 

which results in lower lending to private sector, and higher unemployment and 

lower GDP. Again, lower income and lower Tax revenues, and the Loop continues, 

as clarified in figure 1 above.  

 

1.6. Preliminary answers to the above questions would be as follows: 

 

Main Research Question:  

 

Is the Egyptian Banking System optimally managing its investment portfolio and 

conducting its role in Economic Development? And if not, how to rectify this 

Situation? 

 

Subsidiary Questions/problems:  

 

1- Has the Egyptian Banking sector focused on financing the private sector, for the 

purpose of pushing economic growth and employment? Or Has the Egyptian Banking 

sector over- invested a larger portion of its portfolios in governmental loans and 

Treasury Bills and Bonds? 

 

2- Has the Egyptian Banks effectively managed its investment portfolio to balance 

Profitability, Security in one side with the other economic and social goals, 

represented in pushing growth and defeating poverty? 

 

1- Lower GDP growth 
rate  

5 -Lower Private Sector 
Lending, higher Interest to 

Consumers, and lower 
Demand, higher 

unemployment, and Poverty 
 

4- Crowding out effect, higher 
interest rates, higher Cost of 

Production and Inflation 

3- Higher Budget deficit 

2- Lower Tax Revenue, 
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3- Is the CBE in need to issue new regulations to regulate the investment portfolio in 

banks? And what is suggested recommendation to the CBE from the conclusion of this 

study?  

 

Answers to Main Research Question and Subsidiary Question No. 1 & 2:  

 

1-   Despite the fact that most of the Egyptian Banks are complying with CBE regulations 

such as Basel II and Cross Border regulations, the Banks are not getting the optimal 

results from their portfolios (having a scientific and systematic mechanism to 

manage a diversified portfolio and achieving maximum profitability for instance).  

 

2-   Similarly, despite the fact that Egyptian banking sector is not imposing heavy burden 

on the government, even in turmoil periods (unlike the case with European and 

American Banks), but on the contrary, Egyptian banks are helping the government in 

its hard times; however Egyptian banks, based on their capabilities and healthy 

financial positions, have much to offer to the unhealthy economy, and need to take its 

full role and responsibility in economic development, being one of the main vehicles 

of economic development, through providing sufficient finance to private sector. The 

main  explicit reason for this diminishing role of Commercial Banks is the over 

investment in governmental securities like Treasury Bills and Bonds (Treasuries), 

which mainly covers Budget Deficit, while the implicit reason pertains to Banks’ 

reluctance to direct the majority of its deposit base to loans, to achieve the 

security objective, as witnesses in tabulations 2 through 5 above.  

 

3-   Finally, concerning the CBE needed regulations and the researcher recommendations, 

the researcher consider setting a limitation for investment in Treasuries and interbank 

Placings, and a minimum level for lending SMEs is important in the time being.  

 

Why are banks reluctant to finance private sector during the last decade? 

 

1- Egyptian banking sector at the beginning of this decade was just ending a heavy page 

in the banking history, where a substantial cases of defaults and frauds were 

regularized, followed by restructuring the sector. So, there was a general trend toward 

achieving the security objective. This is a normal response; however, we need to 

control this trend before reaching the harmful extreme for both banks and the 

economy. 

 

2- Alternative secured and less tedious opportunities appeared in including foreign 

placing and banks treasuries. Being rated counterparties, as compared to private sector 

companies. 

 

3- Basel Regulations puts much lower capital requirement with respect to placing (time 

deposits) with rated banks and local currency sovereign claims (mainly treasuries). 
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1.7.  Researcher Approach to resolve the research problem 

Suggested Plan for implementing an effective and optimal portfolio management, will 

be built on two pillars, the first is to develop portfolio management financial 

model, based on scenario analysis and constrained optimization. The second pillar is 

to increase banking sector contribution in stimulating the economic growth and 

development.   

1- S

etting up the foundations of financial modeling was based on a selection of various 

reputable approaches , derived from international best practices in the fields of Credit 

and overall Portfolio Management,  Risk Management, Investment portfolio 

management and collateral management.  

2- W

orking on defeating budget deficit and stagnant economy through a bundle of 

innovative initiatives involving Banking sector. Where the Flourishing economy will 

avail further liquidity for banks to be used for further economic growth, and vice 

versa. 

 

Reference Theories and Previous Studies in Research Subject:  

 

- Portfolio Management and Analysis,  

- Credit Analysis, 

- Limits Setting, 

- Risk Management and Enterprise Risk Management, 

- Stress Testing and Scenario Analysis, 

- Macro Economics,  

- Economics of Development and  

- Operational Research.  

 

Of course individual Loans assessment and prudent credit culture is a must, however, 

portfolio management recent trends are putting more attention on the issues like risk 

appetite, risk tolerance, risk limits, embedding risk measures in Business budget and 

day to day operations and so one. Moreover, the core root of portfolio management is 

financial modeling (Stress Testing and Scenario Analysis), probability of default (PD), 

and correlation. Most of these concepts were sewed in the texture of this research. 

 

The researcher's approach to Managing Banks' portfolio is mainly based on simple 

financial modeling that does not require major investment in sophisticated IT soft 

wares and does not requite major changes in Banks' data infrastructure. 

Besides, in demonstrating researcher's approach and ideas, the researcher depended 

mainly on aggregate or assumed data of the Egyptian banking sector, due to lack of 
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disclosures granularity, by industry and Basel II Asset classes for instance, mainly due 

to confidentiality purposes. 

 

 

2. Research Practical Applications:  

 

As previously mentioned in section 1.4 (commercial Banks' objectives)., the 

commercial banks' objectives are contradicting and overlapping;  

 

Over satisfying shareholders (profitability objective) will require maximizing return 

on equity (ROE), which may indicate maintaining lower capital , this may end up with 

satisfied shareholders, however this will not be the case with the security objective,  

Central Bank and Basel II regulations, because having lower capital may indicate a 

non complying capital adequacy ratio.  

 

Similarly, in normal economic and political conditions, trying to maintain an 

exaggerated level of liquidity and security by overinvesting in Sovereign will end up 

by a lower profitability and lower contribution to economic growth by the bank, and 

will lead to the dissatisfaction bank's main stakeholders (Shareholders and Depositors) 

 

Therefore it is essential to pay much attention in achieving these objectives. i.e. an 

effective and flexible model that or mechanism that can balance all these contradicting 

objective and get best (optimal) results.  

 

Commercial banks, in their attempt to achieve its contradicting objectives, should also 

comply with CBE various regulations, Basel II regulations, and in the near future with 

Basel III, which will add additional burden on liquidity. 

 

Effective management of the overall portfolio and the credit function is fundamental to 

a bank’s safety and soundness. Overall portfolio management is the process by which 

risks that are inherent in the credit and investment process are managed and controlled.  

 

Historically, good portfolio managers have concentrated on prudent approvals of loans 

and investment transactions, and carefully monitored their performance. Although 

these activities continue to be cornerstones of sound portfolio management, analysis 

of past credit problems, correlation between bank's portfolios by sector and industry, 

and using stress tests are becoming them main theme and an international trend, 

providing an essential proactive and comprehensive look for portfolio managers. 

 

To achieve all the above contradicting objectives "optimally" within a framework of 

regulations and constraints, banks will need financial modeling and stress testing 

mechanism, as will be discussed in section 2.1 (financial modeling). 
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Besides, banks do not operate in isolation from the economy, meaning that a good a 

well functioning economy will be reflected on banking sector, and vice versa.  

 

Directing over 40% of commercial banks' assets to governmental entities or sovereign 

Treasuries, as previously indicated in Tabulation 1, in addition to its negative impact 

on the economy is also risky for the banking sector due to the following reasons:  

- Government may regularize Budget deficit and request less loans and bills from 

commercial banks , or  may issue TB directly to Individuals 

- Government may depend more on foreign grants, FDI, PPP, Sukuk, or other 

instruments. 

- In good times, Stock Exchange may compete with banking sector for households' 

savings, the case that may put pressure on banks to liquidate their positions in treasury 

bills (increase in supply) and hence may finally lead to a diminishing prices and yields 

of the treasuries.    

 

In all cases, for sure the Treasury Bills will not continue to be lucrative forever. In that 

case, commercial banks will be left with almost half their portfolios not efficiently 

employed. 

 

In the short term, commercial banks may revert to placing excess liquidity with 

foreign banks, or invest in sovereign Treasuries. Of course these alternatives will not 

be as lucrative as the current situation, especially in light of un availability of foreign 

currencies at the Egyptian market in the time being. Commercial banks will then find 

themselves facing unsatisfied shareholders and depositors. In case Government will 

directly approach individuals, commercial banks, if not offering competitive rates, will 

face a depositors run away, and the negative cycle will roll over. 

 

In other words, commercial banks might try to redirect assets / investment to private 

sectors corporate, which do not exist on the shelf, i.e. if there is market opportunities 

at that time, prudent credit relationships should be built, new entrants (startups) should 

be tested more carefully, credit assessments and approval cycles will take a while.  

 

In short, the main reason for this dilemma is the recurring budget deficit that deviate 

deposits from its main function (financing economic growth) toward financing the 

deficit, either directly through buying governmental treasuries or indirectly through 

the primary dealers (commercial banks)  

  

 

To overcome the recurring and looping economic malfunctions in general and budget 

deficit in specific the commercial banks should undertake a proactive role to 

defeat budget deficit and enhance economic performance in general, the case that will 
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ultimately reflects positively on the banking sector. This will be thoroughly studied in 

section 2.2. (Enhancing Banking Sector contribution in Economic Recovery) 

 

 

2.1. Financial Modelling 

  

Portfolio Management Optimization Models (Using Constrained Optimization 

and Scenario Analysis Methodologies):  

 

A Scientific  and practical Model(s) for Planning, Budgeting and Limits Setting 

process, which will ultimately evolve as an overall Optimized and Comprehensive 

Portfolio Management Model. The model structure is based on the following five 

pillars: 

 

 

 

 

Pillar 1 : Proposed Framework for Effective Portfolio Management: 

 

 Formulate Bank's  Business and Risk Strategy and policies, 

 Set Bank's SMART Objectives, 

 Identify Bank's Counterparties and Clientele base,  

 Define the nature of Bank's Products, 

 Risks identification, measurement and control (by counterparty, borrower and 

products), 

 Recognize obligatory Constraints and Regulations,  

 Effective Portfolio Management implementation, mainly through setting 

operational limits. 

 

Pillar 2: Diversification; the magic word for avoiding concentration risk, through 

setting operational limits should, at least, consider diversification of the following 

risk factors:  

 

 Risk ratings, 

 Geographical and cross border regions, 

 Product type,  

 Maturity, 

 Collateral, 

 Industry. 
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Pillar 3: Commercial Banking is one of the most government regulated of all 

industries, as quoted by Rose and Hudgins
5
. Major Components of the 

Compliance environment include:  

 

 B

asel II Regulations: minimum Capital Requirement, identification and management of 

key Risks, 

 CBE Concentrations (by one obligor, Overall portfolio, Group, and Industry), 

 CBE Cross Border Compliance, 

 CBE Creditworthiness monitoring and controls, 

 Bank’s Internal Risk Strategy, policy, risk appetite, tolerance, and credit culture, 

 International Best Practices (including  risk appetite , risk tolerance, and stress testing), 

 CBE Liquidity Measures, 

 CBE Reserves ratio. 

 

Pillar 4: The Main Objectives of  the Bank are as Follows
6
:  

 

 P

rofitability and Maximizing the value of the Firm: Profitability and Asset management 

could be assessed by ROE, ROA, NII, NIM, RAROC and EPS.   

 O

ther objectives including Security, liquidity, and Economic responsibilities are usually 

measured by CBE regulations and limitations formulas, including liquidity ratio, 

reserves ratio and other economic indicators.  

 

 

 

Pillar 5: Key Risks, as Identified by Basel II Regulations, includes:  

 

Credit risk, market risk, operational risk, interest rate risk, liquidity risk, concentration 

risk, reputational risk  .. etc.  

 

In light of the above, the need arises for initiating an innovative Model for Optimal 

Portfolio Management and Planning, that is; a model that achieves Banks’ 

Objectives (Profitability, Liquidity, and Security) while abiding to CBE’s 

regulations and Constraints, controlling major risks,  and  accounting for Banks’ 

internal policies and prudent Credit culture. 

 

Stemming from the above, the Researcher is presenting this Model(s) to Egyptian 

banking sector as  a practical Comprehensive Planning and Budgeting Tool. 

                                                 
5
  Rose and Hudgins, Bank Management and Financial Services, 2005. 

6
 Hindy, Mounir Saleh, 2010 : Commercial Banks Management (Decision Making Approach)  
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2.1.a. Advanced approaches and Best Practices - Portfolio management model  

Figure - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit Value at Risk (CVaR)  

Estimates the “maximum” loss level that is going to occur with a low probability 

(usually 5%) within a certain time horizon (usually a year) at a certain confidence 

level (usually 95%). If the losses are larger than this threshold, the bank defaults, i.e. 

the out come of this calculation is a proxy of unexpected loss, and hence should be 

covered by required capital.  

 

Loss probability Distribution 

The relation between a loss level and its probability of occurrence of the bank’s 

portfolio.  

 

Unexpected Loss:  

Equals required or economic capital. 

 

The CVaR of a portfolio is the worst loss expected to be suffered due to counterparty 

default over a given period of time with a given probability. The time period is known 

as the holding period and the probability is known as the confidence interval. For 

example, a company might estimate its CVaR over 10 days to be $100 million with a 

confidence interval of 95%. This would mean there is a one-in – 20 chance (5% 

probability) of a loss larger than $100 million in the next 10 days. The larger the 

probability of default (PD) of the obligors in the portfolio under analysis and the larger 

the correlation between those obligors, the larger the CVaR will be, and hence the 

larger the capital should be.  

There are two main ways / models for calculating the CVaR is :  

1- Parametric VaR  

Input 

 

 Corporate Credit Default Swaps (CDS) 

 Equity Prices 

 Bonds’ yield 

 Quantified Industry Risk 

 Quantified Country and Sovereign Risk 

 Loss probability Distribution 

 Solid data infrastructure 

 External & Internal risk ratings for corporate 

 Credit Risk Transition Matrix (for RR) 

 

 

 

 

 

Output 

 

 Probability of Default (PD) 

  Default correlation  

 Expected Loss (EL) 

 Unexpected Loss  

 Credit Value at Risk (CVaR) 

 

 

Needed Model(s) 

 

Dynamic models linked 

to competent data 

provider 
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2- Monte Carlo simulation 

 

The most popular formula of parametric CVaR is to assume that economic capital is a 

multiple of the standard deviation of the credit losses. The parametric CVaR depends 

on the standard deviation of the loss on each borrower of the portfolio and on the 

correlations between the borrowers in the portfolio. i s the unitary standard deviation 

of Borrower i and r ij the loss correlation between borrower i and borrower j. The 

formula is as follows: 

 

 

Equation - 1 

 
The coefficient k is called the capital multiplier and is standardized in order to be 

consistent with the 99.9% threshold. An estimate of the loss volatilities leads to the 

CVaR straightforwardly. This assumption is exact in the case of normal 

distributions, but remains incorrect for skewed distributions. However the great 

advantage of this method applied to credit risk is to get a parametric formula of the 

CVaR. The parametric formulation leads also straightforwardly to estimate of the 

marginal contribution and incremental capital of any borrower in the portfolio. On 

their side, the loss volatilities can easily be estimated analytically; as an example, we 

can modelise the default of an obligor with a binomial law with default probability p. 

If the loss given default is 100%, the expected loss is going to be equal to p, and the 

loss volatility is p(1− p) . 

 

Difficulty for applying Credit VaR and other scientific “Credit” Models in Egypt 

during the coming 3 – 5 years: 

 

1- The major restriction to the calculation of the VaR in credit risk is posed by the 

historical data which are often not available to a sufficient extent (e.g. on probabilities 

of default, exposure at default, and correlations)
7
. 

2- The Market Value at Risk (VaR) from which the CVaR was derive is itself under 

enhancement process by developed banking systems: 

 

a- VaR in general, and CVaR in particular, have been widely adopted as a risk measure 

or capital requirement, but is has been questioned for several years now. Indeed, VaR 

suffers some particular deficiencies
8
, where for instance market VaR do not account 

for credit risk and this problem was tackled in Basel 2.5 in 2009. In this respect, it is 

worth mentioning that although the market VaR is well established before Credit 

VaR by many years, it is still going under periodical enhancement processes,  

                                                 
7
 Vivien Brunel, Economic Capital Officer, Soceite General 

8
 Oesterreichische National Bank (Austria Central Bank): Credit Approval Process and Credit Risk Management 
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b- Contrary to the market VaR, historic CVaR obtained by applying to the portfolio a set 

of scenarios that have occurred in the past is impossible to compute in the case of 

CVaR. Indeed, it is worthless to consider a historical scenario of default for the present 

portfolio since the defaulted obligors are no longer in the loan portfolio
9
, while with 

respect to market VaR – and talking on securities' prices movement in general – a 

historical pattern can recur more than once.  

 

Accordingly, the Egyptian Banking sector need to accumulate historical data for 

at least five historical years, besides, Egyptian Banking sector should be up-to-

date with recent developments, limitations and trends in the international 

market. 

 

As concluded from the above section, the majority of advanced practices in the 

developed countries are still not tackled in the Egyptian market, either due to the non 

availability of raw data like Corporate credit default swaps (CDS), Risk Rating of 

Corporate Borrowers by independent Rating agencies, and hence, probability of 

default (PD), or the lack of granularity of data and data quality issues. The best 

practices in risk managements mainly includes stress testing, risk appetite and 

tolerance, enterprise risk management, credit metrics, probability of default and 

sophisticated scientific financial and statistical models for risk and portfolio 

management. 

 

knowing the difficulties of implementing all of these advanced practices in the 

Egyptian Banking sector during the short to medium term, the researcher chose to set 

as one of the main goals of this research is to highlight the main variables, components 

and structures of these practices for the purpose of putting them under analysis of the 

Egyptian Banking sector and to retrieve possible insights for the application in the 

Egyptian market. It is worth mentioning that even the partial implementation or 

analysis of these practices (beginning by the Probability of default concept for 

instance) will pave the way for the future "complete" implementation of the said 

practices. Please refer to appendix 14 (Glossary) for more important terminologies, 

hoping that it will contribute to the Egyptian banking sector knowledge curve.  

2.1.b. Basel II Regulations – Portfolio Management Model 

With the increasing importance of Basel II regulations and the increasing effect of 

capital charges on banks profitability and capital adequacy, quality and management, 

the effective management of bank's capital and risk weighted assets is becoming a 

crucial factor.  

 

First, the researcher will give a briefing on Basel II regulations and constraints 

                                                 
9
 Oesterreichische National Bank (Austria Central Bank): Credit Approval Process and Credit Risk Management 
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Basel II Briefing 

 

a- Counterparty Asset Classes:  Generally speaking, Basel Regulation reclassified 

balance sheet assets according to the counterparty (the party receiving money from 

banks) as compared to conventional regulatory accounting that sort the assets in the 

balance sheet mainly depending on maturity of assets. Major counterparties include 

Sovereigns, Banks, Public Economic Authorities, Public sector entities, corporate, 

regulatory retail portfolio and small enterprises …etc) 

 

b-  Risk Weights (RW):  inside each of the counterparty asset classes, there is subclasses 

which are assigned different "risk weights" depending on their Risk Rating or other 

associated risk factors. So, risk weights of 0%, 20%, 50%, 100%, 150%, …etc, are 

assigned to each asset class mainly depending on the external risk rating of that 

counter party; for example if Bank X is placing EGP 100 at bank A (with external 

S&P rating of AA) and is placing EGP 100 at bank B (with external S&P rating of 

BBB), exposure placed with Bank A will be assigned a Risk Weight of 20%, while 

exposure placed with bank B will be assigned a Risk Weight of 50%, this indicates 

that there is less risk embedded in the exposure placed with bank A than in bank B, 

consequently, this calculation mechanism will force Banks to allocate more capital for 

riskier bank (bank B).  

Reader should keep in mind that the major problem here is that, higher risk rating 

banks (bank B) that is consuming more capital requirements, usually entails higher 

profitability (and this brings us back to the contradicting objectives paradox). 

 

c-  Exposure at Default (EAD): is calculated as the gross exposure to certain 

counterparty (minus) eligible Credit Risk Mitigants (collateral) presented by that 

counterparty (minus) specific provision assigned to the exposure of that counter party, 

if any.  

 

d-  Risk Weighted Assets (RWA): equals EAD (c) X RW (b) 

 

e-  Capital Adequacy Ratio (CAR) : RWA(d) X 10%  Or 

 

Capital Adequacy Ratio (CAR)  =  Regulatory Capital  

Risk Weighted Assets 

 

 

Scope of application of Basel II is for internationally active Banks. Lack of 

compliance with Basel II regulations will make Egyptian Banking Sector confront 

higher charges from foreign banks or will face difficulty in foreign trade transaction 

like higher collateral requirement, cash basis deals, or even declined transactions. This 

will certainly reflected on importers and exporters in form of higher charges and 

therefore higher prices to local end users.  
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On the other side, many banks might lack the awareness to the cost of their capital, 

thus just maintaining higher capital would not achieve optimal results. 

 

 

Example -1  

 

As a simple example, assume Bank "A" is investing its entire portfolio in Placings 

(Time Deposits) with rated banks. 

The minimum CAR required by CBE is 10%. Bank “A” Risk tolerance entails a CAR 

of 11%. 

Minimum Acceptable profitability level is EGP 3.5m  

 

Base Case      (Current Situation) 

 

Amounts in Tabulations 6 and 7 are assumed in EGP, for simplicity   

 

Tabulation- 6  Amounts in EGP millions 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Capital Base 7 

  
Claims   

(amounts) 

Risk 

Weight 

 (RW) 

Risk 

Weighted 

Assets 

(RWA) 

Capital Charges  

(RWA X 10%) 

Cost of Capital  

(Required 

Dividends =  (30%)  

X Capital) 

AA Banks                 50 20% 10 1   

BBB Banks 50 50% 25 2.5   

B Banks   50 100% 50 5   

  150   85 8.5 2.6 

  

Retained Earnings  = (Net Profit - 

Dividends) 1.5 

Placings with Banks Claims  (amounts) Interest Rate Annual Profits 

AA rated Banks 50 1% 0.5 

BBB rated  Banks 50 3% 1.5 

B rated Banks 50 4% 2 

Total 150  4 
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New Capital = (Retained Earnings + 

Capital) 8.5 

  CAR =  ( Capital* / RWA) 10% 

 

 

Maximizing Profitability Case 

 

In case Bank A wants to maximize profitability, it should invest all placing at B rated 

banks, paying 4% annually, which will result in profits of EGP 6 million, however, 

this will entail Capital adequacy ratio (CAR) of 6% below CBE requirements and the 

Bank’s Risk tolerance measures.  

 

Maximizing Security Case 

 

After facing the above case of less than required CAR, Bank “A” will shift toward 

more secured positions, i.e. allocating its Placings with AA rated banks with lower 

“risk weights”. This will result in an extraordinary high CAR of 25%, however at un 

acceptable profitability level of 1.5 million. 

 

RWA Optimization Case 

 

Facing that problems could be solved by doubling the capital base to EGP 15m, 

however, this will not be an easy mission, where funds may not be available with 

shareholders, approaching an Initial Public Offering – IPO, if possible, will severely 

dilute shareholding structure. Moreover, increasing Capital that much will crucially 

affect ROE and hence the stock price, the case that will substantially affect all 

shareholders well being. 

 

 

An alternative approach would be using the RWA optimization approach  

 

Starting from Maximized profitability Case, bank “A” will move gradually from 

maximum profitability scenario towards the more secured scenario.  

 

This will result in a profitability level of EGP 3.7 m and a CAR of 11%, as clarified 

below: 

  

Tabulation-7 

 

Placing with Banks Claims  (amounts) Interest Rate Annual Profits 

B rated Banks   40 4% 1.6 

BBB rated  Banks 50 3% 1.5 

AA rated Banks                 60 1% 0.6 
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Total 150  3.7 

 

 

    Capital Base 7 

  
Claims   

(amounts) 

Risk 

Weight                

(RW) 

Risk Weighted  

Assets (RWA) 

 Capital 

Charges  

( RWA X 10%) 

Cost of Capital 

(Required 

Dividends  

= (30%)  X 

Capital) 

B Banks   40 100% 40 4   

BBB Banks 50 50% 25 2.5   

AA Banks                 60 20% 12 1.2   

  150   77 7.7 2.3 

  Retained Earnings = (Net Profit - Dividends) 1.4 

  New Capital = (Retained Earnings + Capital) 8.4 

  CAR =  ( Capital* / RWA) 11% 

 

Please refer to appendices 2 and 3 for detailed examples on this section. 

 

 

 

2.1. c. Industry – portfolio management model 

Model’s Major Components and terminologies: 

 

 

1. Capping : Determined based on the banks Risk Strategy, risk tolerance, stress 

testing and  credit culture. This Represents the maximum risk that can be bear by the 

bank per client, industry, country, …etc.  

2. Current Approved Limit : Determined based on the banks Risk policy, risk appetite 

and tolerance and stress testing and . This Represents operational limitations set by 

senior management to operations department with respect to facilities by client, 

industry, country, …etc.  

3. Current Outstanding : utilized portion of approved limit 

4. Available Market Opportunity : represents demand for loans by industry 

5. Weighted average default ratio
10

 : the average of default ratios of clients included 

in each industry, weighted by their outstanding exposure. 

6. Weighted average Industry Risk Rating: the average of risk ratings of clients 

included in each industry, weighted by their outstanding exposure. 

7. Net Interest Income (NII) : Gross interest income – interest expense 

8. Return on Asset - Objective function  : NII ÷ Loans 

9. Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)  - Objective function: 

                                                 
10

 A more accurate calculation of this important risk attribute would entail studying the probability of default (PD) 

correlation.  
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An adjustment to the return on Capital (ROC) that accounts for the element of risk 

Risk-adjusted return on capital (RAROC) gives decision makers the ability to compare 

the returns on several different projects/ clients with varying risk levels. RAROC was 

popularized by Bankers Trust in the 1980s as an adjustment to simple return on capital 

(ROC). 

 

RAROC = Revenue – Expenses – Expected Loss* + income from Capital** 

         Capital 

* Income from capital = (capital charges) X(risk-free rate), depending on the fact that 

even capital charges (minimum required capital : 10% of Risk weighted Assets) is also 

invested by Banks. 

** Expected loss (EL)= average anticipated loss over the measurement period 

(usually one year) 

 

i.e. Expected loss (EL)  = Probability of Default (PD)  X  Exposure at time of 

Default (EAD) X Loss percent in time of Default (Loss Given Default (LGD))   

In financial analysis, riskier projects and investments must be evaluated differently 

from their less risky counterparts. In general, the higher the risk, the higher the return 

should be. Thus, when banks  need to compare and contrast two different projects, 

borrowers or investments, it is important to take into account these measures. 

 

Example 2 

 

Model Objective function:  

Maximize Bank’s Profitability by setting new limit, increasing, decreasing or 

reallocating existing limits and respective exposure(s) to the most profitable 

industries. 

 

Variables:   

 1- Current approved limits and Outstanding,  

 2- Industry Profitability (NII, ROA or RAROC),  

 3- Available Market opportunity,  

 4- Industry RR and Industry Caps (Please refer to Appendix 4),  

 5- Average Industry Default Ratio. 

Constraints and Policies:  

a. Default Ratio should not exceed 3%  

b. Industry Risk Rating should not exceed 6 (assuming a risk rating scale from 1:10 with 

1 as the best)   
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c. Availability of market Demand 

 

 

Amounts in Tabulations 8 through 10 are assumed in EGP, for simplicity.   

 

 

Tabulation-8 

 

 1 2 3  4 5 6 7 8 

Industry 

Current 

Approved 

Limit 

Current 

O/S 

Industry 

CAP 

Available 

Market 

Opportunity 

Key Risk Indicators 
Key Performance 

Indicators 

Average 

Default 

Ratio 

Average 

Industry 

RR 

NII 

(7)/(2) ROA 

(NIL/Loans) 

Or RAROC 

Objective 

Function 

Industry 1 5,000 4,500 6,000 1,500 0.00% 5 1,000 22.20% 

Industry 2 2,500 1,000 3,000 0 0.00% 3 300 30.00% 

Industry 3 5,500 6,000 6,000 1,000 2.76% 5 250 4.20% 

Industry 4 3,000 2,900 6,000 3,000 1.66% 4 800 27.60% 

Industry 5 4,000 3,700 5,000 3,500 3.49% 7 150 4.10% 

Industry 6 5,000 1,000 5,000 5,000 5% 8 -100 -10% 

 25,000 19,100 N/A N/A N/A N/A 2,400 14% 

To facilitate achieving above objective, we should sort by the highest profitability 

(column 8), then assess the constraints (Key Risk Indicators) for each Industry, 

starting with the highest profitability ones, as elaborated in the next tabulation. 

 

 

Tabulation – 9 

 

 

Constraint 1: Available market opportunity 

(Refers to market demand for loans by each industry). 

Constraint 2: Average industry default ratio should not 

exceed 3% for each industry 

Constraint 3: Average industry RR  

should not be above 6. 

1- To achieve profitability maximization goal, the bank may directly allocate more limits to most 

profitable industry, which is industry 2, yielding 30% per annum. 

2- However, the bank's management will recognize that their decision is constrained by 

market opportunity (as in case of industry 2), or constrained by the bank's risk appetite 

and tolerance (un acceptable default ratio in case of industry 5) 
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 A

ccordingly, the bank's management will shift to next available candidate industry with 

the highest profitability and that, simultaneously, will not breach bank's set 

constraints: this would be industry 4. 

 Column 8 will be the pivot variable in subsequent tabulations and will be used to sort 

industries by profitability 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Industry 

Current 

Approve

d Limit 

Current 

O/S 

Industry 

CAP 

Available 

Market 

Opportunit

y 

Key Risk 

Indicators 

Key Performance 

Indicators 

Rank 
A- 

Average 

Default 

Ratio 

B- 

Average 

Industry 

RR 

NII 

(7)/(2) ROA  

(NIL/Loans) 

Objective 

Function 

Industry 

1 
5,000 4,500 6,000 1,500 0.00% 5 1,000 22.20% 3 

Industry 

2 
2,500 1,000 3,000 0 0.00% 3 300 30.00% 1 

Industry 

3 
5,500 6,000 6,000 1,000 2.76% 5 250 4.20% 4 

Industry 

4 
3,000 2,900 6,000 3,000 1.66% 4 800 27.60% 2 

Industry 

5 
4,000 3,700 5,000 3,500 3.49% 7 150 4.10% 5 

Industry 

6 
5,000 1,000 5,000 5,000 5% 8 -100 -10% 6 

  25,000 19,100 N/A N/A N/A N/A 2,400 14%  
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Tabulation – 10 

 

 

 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 

industry 

Current 

Approved 

Limit 

Current 

O/S 

Industry 

CAP 

Available 

Market 

Opportunity 

Key Risk 

Indicators 

Key Performance 

Indicators 

Rank 

Industry Limit 

Change (Targeted 

Market Share) 

(2)+(9) 

Targeted 

Limits 

(1)+(9) 

Targeted O/S 

Expected 

Profitability 

(8)+(11) 
Default 

Ratio 
RR NII 

ROA 

(NIL/Loans) 

Objective 

Function 

Industry  2 2,500 1,000 3,000 0 0.00% 3 300 30.00% 3 

 

0 2,500 1,000 300 

Despite the high profitability of Industry 2, no growth was 

proposed due to small size of the market 

Industry  4 3,000 2,900 6,000 3,000 1.66% 4 800 27.60% 1 

 

2,000 5,000 4,900 1,352 

EGP 2000 was increased. Industry 2 is the second profitable 

Industry and is satisfying all Risk Constrains. 

Industry  1 5,000 4,500 6,000 1,500 0.00% 5 1,000 22.20% 4 

 

1,000 6,000 5,500 1,222 

EGP 1000 was increased. Industry 1 is the third profitable 

Industry and is satisfying all Risk Constrains. 

Industry  3 5,500 6,000 6,000 1,000 2.76% 5 250 4.20% 2 
 

500 6,000 6,500 271 

Only EGP 500 was increased. 

Industry  5 4,000 3,700 5,000 3,500 3.49% 7 150 4.10% 5 

 

0 4,000 3,700 150 

No increase, where RR exceeds 6 and Default ratio is higher 

than 3%. 

Industry  6 5,000 1,000 5,000 4,000 5% 8 -100 -10% 6 

 

-5,000 0 0 0 

All the above reallocation was done by deducting the 

unprofitable Limits previously allocated to Industry 6. 

 25,000 19,100 N/A 13,000 N/A N/A 2,400 12.6%   -1,500 23,500 21,600 3,295 

 

Using above mechanism enabled the Bank to set profitable Limits by Industry, where 

using the model reallocated and decreased unprofitable limits by 6%, increase 

This part of the tabulation is the same as the previous 

tabulation, except for sorting the industries by profitability 
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utilization (outstanding) in profitable industries by 13%, and consequently, increased 

profitability (ROA) by 37%, without increasing interest rates to borrowers, while 

maintaining the Banks Constraints (Risk Appetite/Tolerance) within desired levels. 

 

Same methodology may be used to set limits by country, sector and line of business. 

 

Additional aspect that might be added to enhance the above model is the industry 

correlation and Default correlation. 

 

Please refer to appendix  5 for calculating available market opportunity mechanics,  

and appendix 6 for detailed benefits of using constrained optimization model,  

appendix 7 will list detailed references for using stress testing (including scenario 

analysis) in limits setting. 

 

2.1.d. Collateral – portfolio management  

 

Collateral Management is a type of Credit Enhancement technique, which assists an 

banks to mitigate Credit risk, by accepting a an asset with similar value in against 

granted loan(s) . 

 

During the current unstable economic and political conditions, collateral management, 

is now considered as an important pillar of loan approval.  

Important aspects to consider for designing and managing the bank's collateral base  

 

1- Collateral maturity in relation to Loan maturity 

2- Collateral nature, the closer to raw material the better 

3- Initial Fair value, Status,  and periodical revaluation of collateral 

4- Liquidity of the collateral 

5- Legality and Possession/pledging aspects 

6- Security, risks, insurance,  and maintenance of the collateral 

7- Diversification of bank's collateral base 

8- Haircut / margin  

9- Make sure than credit decision takers perceive collaterals a secondary source of pay 

back in case of default of the initial borrower, that is, collateralized loans should entail 

full credit analysis of the ultimate borrower. 

 

Why a collateral "management" is a must? 

 

1. Avoid operation and fraud risk.  

2. Ensure diversification of bank's collateral base and enhance quality of banks' assets. 

3. Ensure the periodical validity and enforceability of the collateral 

 

Again the magic word for avoiding concentration risk is diversification.  
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2.1.e. Various  approaches for Portfolio Management 

 

i- I

nsights from Investment Policy Statements (IPS) 

ii- C

omptroller’s Handbook - Office of Chief Comptroller Portfolio Management 

 

As previously mentioned in section 2.1.a (Advanced approaches and Best Practices)., 

the majority of advanced practices in the developed and developing countries are still 

not sufficiently tackled in the Egyptian market.  

 

2.1.e.i.  Some insights from of Investment Policy Statements (IPS) – Investment in 

Securities 
11

: 

 

Building on the fact that portfolio management as a discipline is more mature in 

market risk and trading and investment activities than in credit and overall portfolio 

management, the researcher believe it would be of benefit to retrieve some structural 

and conceptual ideas applied in Investment portfolio management and try to apply it 

on the evolving credit portfolio management and overall portfolio management.  

 

Definition of IPS:  

A document drafted between a portfolio manager and an investor (client) that outlines 

general rules for the manager. This statement provides the general investment 

goals and objectives of a client and describes the strategies that the manager should 

employ to meet these objectives. Specific information on matters such as asset 

allocation, risk tolerance, and liquidity requirements would also be included in an 

IPS. 

 

Investment Policy Statement Guidelines  Credit Policy Statement Guidelines ( 

Suggested) 

1-    Identify Risk Appetite and Risk Tolerance : 

Systematic and non systematic Risks 

1-   Identify Risk Strategy, Risk Appetite and Risk 

Tolerance.  

2-    Level of Concentration/Diversification: 

governmental versus private, limitations of 

specific sectors, diversification by kind of 

investment (Bonds, Preferred Stocks, common 

stocks, ) 

2-   Level of Concentration/Diversification:  the mix 

of governmental versus private sectors, 

diversification by economic sectors, 

diversification by kind of industry, 

diversification by country, Default correlation,  

3-    Required rate of Return : part compensate for 

time value of money and the other to 

3-  Loans pricing: part compensate for time value 

of money (should be equal to risk free rate) and 

                                                 
11

 John L. Maginn, CFA, Donald L. Tuttle, CFA, Dennis W. McLeavey, CFA, Jerald E. Pinto, CFA, 2007: 

Managing investment portfolios: a dynamic process, Third Edition. and  Ministry of Finance, Information 

System  
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compensate for the taken level of risk the other part to compensate for the taken level 

of risk (risk premium, depending on borrower 

risk rating for instance) 

4-    Choosing between Tax exempted Financial 

papers versus ordinary papers 

4-  Choosing between borrowers with low capital 

charges versus those with higher capital charges 

(Basel II)  

5-    Identifying Investment Authority 5- Indentify the Lending Authority, depending on 

the amount of the proposed loan. 

6-    Coordinating Profitability and Liquidity 

objectives 

6- Coordinating Profitability,  Liquidity, and 

security objectives 

7-    Maturity Date 7-  Identify desired Tenor mix : for example (30% 

long-term Assets) 

8-    Risk control : coverage policy (call option), 

Leverage policy (operational and financial), 

identifying level of quality of financial  papers 

(rating agencies, brokerage researches) 

8-  Risk control : Loan Transfer / Sale clause, 

Leverage covenants (operational and financial), 

identifying quality level of collateral (raw 

material inventory pledge, liquid financial 

papers, receivables drawn on reputable 

companies) 

 

2.1.e.ii. Comptroller’s Handbook - Office of the Comptroller of the Currency 

(OCC) – Loan Portfolio Management:  

 

Following the US department of Treasury, the OCC Ensure a safe and sound federal 

banking for the Americans. The OCC's primary mission is to charter, regulate, and 

supervise all national banks and federal savings associations. The OCC goal in 

supervising banks and federal savings associations is to ensure that they operate in a 

safe and sound manner and in compliance with laws requiring fair treatment of their 

customers and fair access to credit and financial products  

 

The main recommendations of the reference handbook, with respect to Loan Portfolio 

Management, mainly include the following aspects :  

1-  

Prudent Credit approvals, where good credits are expected to continue, and vice versa; 

2-  

Setting Loan Portfolio objectives, risk appetite and tolerance; 

3-  

Management information systems; 

4-  

Risk diversification objectives, through Portfolio segmentation; 

5-  

Conduct portfolios' Stress testing; 

6-  

Analyze portfolio risk/reward ; 
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7-  

Account for credit correlation. 

 

For more details about the comptroller hand book, please refer to appendix 8,  

 

2.1.f. Combined / Integrated portfolio management models 

One of the overall objectives of this research is to reach a comprehensive integrated 

financial model, or at least to reach the model seed. The model includes tests/filters 

for major compliances (constraints) of the bank in its attempt to achieve its objectives 

(profitability, liquidity, and security).  

Managing Investment Portfolio will also entail managing Liability side, where major 

constraints are evolving from the liability side (capital and deposits). Deposit base 

determine the loanable amount of the Asset Side, due to Reserves compliance. Besides 

Deposits volume and cost will determine loans pricing. Similarly, Capital amount in 

relation to Assets will determine the Bank's compliance with Basel II regulations. 

Finally, deposits tenor will significantly affect the Assets nature, having all deposits in 

3 months time deposits will entail significant liquid position in the Assets side (short 

term loans and Treasuries). Banks can not effectively manage the Asset side without 

managing the liability side, which is the Assets and Liabilities Management (ALM) 

For simplicity of reserves calculations,  the following example will be limited to local 

currency only  and deposits are assumed to exclude other than certificate of deposits 

for individuals. 

 

 

Example 3 

Tabulation-11 Amounts in EGP millions 

 

Deposits                 215  

Less Reserves (10% of 14 days average Deposits)                  (21) 

Less Liquidity Ratio Investments (20% of Deposits and Due to Banks)                  (43) 

Amount available for Loans*                 150  

 

It should be noted that the amount available for loans above is still subject to market 

opportunity, and this percentile amount (amount available for loans equals 70% of 

deposit base) is having a hard mission, with a lot of compliances and regulations 

challenges. The target of this loanable amount is to generate interest income sufficient 

for covering: operating and managerial costs, loan loss provisions, reserves formation, 

capital cost (dividends), and of course deposits' return! i.e. the optimal management 

of this burdened amount is a must.  

 

Let's recall the example from section 2.1.b. (Basel II – portfolio management) here 

researcher will do one single amendment, which is substituting B rated banks by 

corporate borrowers: 
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Amounts in Tabulations 12 and 13 are assumed in EGP, for simplicity.   

 

 Tabulation - 12 

Asset Classes  Claims  (amounts) Interest Rate Annual Profits  

Corporate Borrower 40 4% 1.6 

BBB rated  Banks 50 3% 1.5 

AA rated Banks                 60 1% 0.6 

Total 150   3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Capital Base 7 

 
Claims  

(amounts) 

Risk 

Weight 

 (RW) 

Risk 

Weighted 

Assets 

(RWA) 

Capital 

Charges 

( RWA X 

10%) 

Cost of Capital 

(Required 

Dividends = (30%) 

X Capital) 

Corporate 

Borrowers 40 100% 40 4  

BBB Banks 50 50% 25 2.5  

AA Banks                 60 20% 12 1.2  

  150  77 7.7 2.31 

   Retained Earnings(Net Profit - Dividends) 1.4 

  New Capital(Retained Earnings + Capital) 8.4 

  CAR ( Capital* / RWA) 11% 

 

 

After reaching these satisfactory results, the bank's management may find out that 

there is some breach of some regulatory compliances or internal risk appetite: 

 

- T

he above scenario for instance may be breaching the "one obligor limitation: 30% of 

Capital Base" or 

- T

here may be a breach of cross border compliance due to over-investing in BBB rated 

banks by EGP 10million.  



31 

 

- B

ank's management may find out that the above proposed scenario is not in compliance 

with the banks internal Risk appetite, stipulating that allocations to each industry 

should not exceed 20% of total loan portfolio. 

- A

s a quick solution for this breach the bank under analysis should liquidate the 

breaching portion and reallocate it in either cash or governmental treasuries, as a 

temporary solution till finding a more lucrative (and simultaneously complying) 

alternative / opportunity. 

 

 

Tabulation – 13 

Asset Classes Claims  (amounts) Interest Rate Annual Profits  

Corporate Borrower 30 4% 1.2 

BBB rated  Banks 40 3% 1.2 

AA rated Banks                 60 1% 0.6 

Cash and Treasury Bills 20 1% 0.2 

Total 150   3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Capital 

Base 7  

  

Claims  

(amounts) 

Risk 

Weight 

 (RW) 

Risk 

Weighted 

Assets 

(RWA) 

Capital 

Charges  

(RWA X 

10%) 

Compliance check / 

Risk appetite 

Corporate 

Borrowers 30 100% 30 3 

Diversification by 

Industry and risk rating 

BBB Banks 40 50% 20 2 

CBE Cross border 

compliance 

AA Banks                 60 20% 12 1.2 

CBE Cross border 

compliance 

Cash and 20 0% 0 0 Maximum 20% of 
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Treasury Bills Deposit base 

  150 1.7 62 6.2 1.9 

Cost of 

Capital  

(Required 

Dividends = 

(30%) X 

Capital) 

  Retained Earnings (Net Profit - Dividends) 1.1  

 New Capital (Retained Earnings + Capital)  8.1  

 CAR ( Capital* / RWA) 13% 

CAR ( 

Capital* / 

RWA) 

 

As concluded from 2.1.f. section (Combined model for portfolio management), in 

determining bank's business and risk strategy, appetite and tolerance and hence risk 

limits, would require conducting stress testing exercise(s), comprehensive knowledge 

of Central Bank and Basel II regulations and compliances, in addition to best 

practices. Besides, emphasizing Asset management without the due understanding of 

the liability side would result in uncontrollable duration gaps and consequently less 

than desired liquidity position, which may end out by deposits run off of a certain 

bank. The above example can be also used to assess and quantify the risk of crowding 

out effect as follows: 

- W

hat will happen to bank's profitability and CAR in case the treasuries opportunity no 

more exists, or exists at a lower rate? 

- W

hat will be the effect on the bank's optimal profitability in case another lucrative 

investment opportunity evolved with a corporate client covered by a PLC from AAA 

rated Multilateral Bank (i.e. having RW of 0%) at  a much higher rate.  

 

In this case the model will quantify the opportunity cost of this decision, in a timely 

and proactive manner.    

2.2. Enhancing Banking Sector contribution in Economic Recovery 

In this section, the researcher will tackle the effect of the economy on the banking 

sector performance, and why is it crucial for commercial bank to undertake a more 

proactive role in economic stimulation. Then the researcher will conduct an economic 

analysis for the purpose of diagnosing the main symptoms, drawing some economic 

relations and correlations to comprehend the root cause of the problem, and finally 

concluding the correct prescription.  
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2.2. a. The effect of Economy on Banking Sector. 

Banks do not operate in isolation from the economy, meaning that a good and well 

functioning economy will be reflected on banking sector, and vice versa. Good 

economic conditions will be reflected on better collectability of loans, less default 

ratios, more demand for corporate and consumer loans, more imports and exports, 

more demand for letters of guarantee needed for projects serving the economic boom, 

more transactions and activities for the bank, and ultimately more profitability.  

 

The opposite is true, in case of poor performance of the economy; commercial banks 

will eventually suffer, at least in the long term in best cases.  

Directing over 40% of commercial banks' assets to governmental entities or sovereign 

Treasuries, as previously indicated in Tabulation 1, in addition to its negative impact 

on the economy is also risky for the banking sector due to the following reasons:  

- Government may regularize Budget deficit and request less loans and bills from 

commercial banks , or  may issue TB directly to Individuals 

- Government may depend more on foreign grants, FDI, PPP, Sukuk, or other 

instruments. 

- In good times, Stock Exchange may compete with banking sector for households' 

savings, the case that may put pressure on banks to liquidate their positions in treasury 

bills (increase in supply) and hence may finally lead to a diminishing prices and yields 

of the treasuries.    

 

 

In all cases, for sure the Treasury Bills will not continue to be lucrative forever. In that 

case, commercial banks will be left with almost half their portfolios not efficiently 

employed. 

 

In the short term, commercial banks may revert to placing excess liquidity with 

foreign banks, or invest in sovereign Treasuries. Of course these alternatives will not 

be as lucrative as the current situation, especially in light of un availability of foreign 

currencies at the Egyptian market in the time being. Commercial banks will then find 

themselves facing unsatisfied shareholders and depositors. In case Government will 

directly approach individuals, commercial banks, if not offering competitive rates, will 

face a depositors run away, and the negative cycle will roll over. 

 

In other words, commercial banks might try to redirect assets / investment to private 

sectors corporate, which do not exist on the shelf, i.e. if there is market opportunities 

at that time, prudent credit relationships should be built, new entrants (startups) should 

be tested more carefully, credit assessments and approval cycles will take a while.  
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In short, the main reason for this dilemma is the recurring budget deficit that deviate 

deposits from its main function (financing economic growth) toward financing the 

deficit, either directly through buying governmental treasuries or indirectly through 

the primary dealers (commercial banks)  

 

To overcome the recurring and looping economic malfunctions in general and 

budget deficit in specific the commercial banks should undertake a proactive role 

to stimulate the economy and to defeat budget deficit, the case that will ultimately 

reflects positively on the banking sector, maintain its long term well being and 

sustainability 

2.2.b. Egyptian Economic indicators, with reference to Crowding out effect. 

In this section, the researcher is deriving some economic analysis, indicators, relations 

and correlation, to set priorities for comprehensive economic initiatives in section 

2.2.c.(Innovative Ideas to stimulate Egyptian Economy) 

 

Tabulation -  14  ( Source : CBE - Economic Research and Publications – Time series)  

 

End of June 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Deficit Growth Rate 13% 5% 13% -2% 9% 12% 18% 36% 37% 24% 44% 

GDP Growth Rate 10% 16% 11% 15% 21% 20% 16% 16% 14% 12% 12% 

Real GDP Growth rate 3% 4% 4% 7% 7% 64% 5% 5% 2% 2% 2% 

Gross Domestic Debt 

Growth Rate 5% 27% 19% 16% 7% 4% 15% 18% 18% 18% 17% 

Net Domestic Debt Growth 

Rate 14% 16% 19% 11% 23% 0% 17% 18% 22% 23% 30% 

Average interest rates on 

Short term loans  

( less than a year) 0% -2% 0% -5% -1% -3% 1% -8% -4% 7% 5% 

Average interest rates on 

Time Deposits 

( 3 months) 0% -2% 0% -5% -1% -3% 1% -8% -4% 7% 5% 

Unemployment Growth 

Rate 10% -6% 9% -5% 

-

16% -2% 8% -4% 33% 8% 5% 

Loans and Discounts as 

percentage of  

Banks Consolidated Total 

Assets 49% 47% 44% 43% 38% 37% 40% 38% 38% 37% 37% 

T.Bills and Bonds as 

percentage of  

Banks Consolidated Total 

Assets 19% 22% 24% 25% 19% 19% 30% 33% 37% 41% 41% 
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Note: in this section, the researcher used the correlation coefficient (Pearson's) just as 

an indicator of the direct or inverse relation (proportional relation) between Budget 

deficit and major (relevant) economic indicators, and also as a basic statistical proof to 

the subsequent qualitative economical analysis and proposals. Accordingly a 

correlation coefficient with moderate or even low magnitude will still be useful in this 

context. The researcher considered that using multiple regression analysis and more 

sophisticated statistical analysis tools would be out of scope of this research. 

Budget deficit is negatively correlated to real GDP (Correlation Coefficient = -0.64), 

the higher the GDP growth rate the lower the deficit growth rate.  

 

Tabulation- 15  ( Source : CBE - Economic Research and Publications – Time series) 

 

 

Budget deficit is positively correlated to Net Domestic Debt (Correlation Coefficient = 

0.58), the higher the Net Domestic Debt growth rate, the higher the deficit growth rate.   

 

Tabulation- 16  ( Source : CBE - Economic Research and Publications – Time series)  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Deficit Growth 

Rate 13% 5% 13% -2% 9% 12% 18% 36% 37% 24% 44% 

Net Domestic 

Debt 

 Growth Rate 14% 16% 19% 11% 23% 0% 17% 18% 22% 23% 30% 

 

Budget deficit is positively correlated to interest rate on time deposits (Correlation 

Coefficient = 0.41), the higher the deficit growth rate, the higher the growth rate of the 

short term time deposit rates. This can be interpreted as follows: when deficit is 

higher, net domestic debt increases, accordingly the government issues more and more 

T. Bills, with higher and higher interest rates. Banks that are keen to increase their net 

interest margin "NIM" will increase their interest on Time deposits and other kinds of 

deposits and Certificates to compete with other banks (via higher interest rates) on 

acquiring more deposits to be invested in the lucrative "Risk Free"  T. Bills.  

    

Tabulation- 17  ( Source : CBE - Economic Research and Publications – Time series) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Deficit Growth 

Rate 13% 5% 13% -2% 9% 12% 18% 36% 37% 24% 44% 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Deficit Growth 

Rate 13% 5% 13% -2% 9% 12% 18% 36% 37% 24% 44% 

Real GDP 

Growth Rate 3% 4% 4% 7% 7% 7% 5% 5% 2% 2% 2% 
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Average 

interest rates 

on Time 

Deposits 

( 3 months) 0% -8% -4% -15% -8% 1% 15% -15% 9% 11% 7% 

 

Budget deficit is positively correlated to interest rate on short term loans (Correlation 

Coefficient = 0.15), the higher the deficit growth rate, the higher the growth rate of the 

short term time deposit rates, and consequently the higher the growth rate of interest 

rate on short term loans. It should be noted that since the interest rates on loans is not 

directly related to Treasury Bills interest rates (at least not closely related like the 

interest on Time deposits), the correlation magnitude is much lower. Besides, there is 

also indirect effect of public deficit on GDP and inflation; where the higher interest 

rates will (whether on time deposits or on loans) will lead to lower investment in stock 

exchange (in case of household saving that will prefer Secured banks deposits with 

high interest rates) and lower direct investments by businessmen, who are suffering 

higher interest rates on loans, accompanied by the current stagnant phase of the 

Egyptian economic cycle. If the current situation was to prevail for a longer time 

interval, the real GDP and Economy in general will be severely harmed; and the banks 

role in financial intermediation and economic development will be crucially distorted.  

 

Tabulation- 18  ( Source :CBE -  Economic Research and Publications – Time series) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Deficit Growth 

Rate 13% 5% 13% -2% 9% 12% 18% 36% 37% 24% 44% 

Average interest 

rates on Short 

term loans 

 ( less than a 

year) 0% -2% 0% -5% -1% -3% 1% -8% -4% 7% 5% 

 

Unemployment growth rate is positively correlated to Budget Deficit growth rate 

(Correlation Coefficient = +0..5), the higher the Budget Deficit growth rate the higher 

the Unemployment growth rate 

 

 

Tabulation- 19  ( Source : CBE -  Economic Research and Publications – Time series) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Deficit Growth 

Rate 13% 5% 13% -2% 9% 12% 18% 36% 37% 24% 44% 

Unemployment 

 Growth Rate 10% -6% 9% -5% -16% -2% 8% -4% 33% 8% 5% 
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Now after comprehending the major relations and correlation between major economic 

indicators, the researcher will draft some proposals to rectify the current economic 

situation  

2.2.c. Innovative  ideas to stimulate Egyptian Economy through Banking sector. 

In the scope of this study, cutting public deficit is the Trojan horse for economic 

rescue. 

 

The goal of this section is to strengthen the role of the Egyptian banks to support the 

economy and drive economic development. The purpose of this section is to discuss 

several ideas and proposed solutions aiming at supporting the economy in general and 

trapping budget deficit and public debt in particular, where the budget deficit and 

public debt are two of the main obstacles to economic growth and development, as it 

increases the State burden, due to debt service, drains  resources of the state and 

individuals and diverges them from its natural role, that is channeling funds for 

investment and achieving economic prosperity. It is worth mentioning that the steps 

mandated by trapping the budget deficit and public debt will indirectly pay for 

economic growth. 

 

Researcher's proposed approach for bypassing the budget deficit (and consequently 

reduce the public debt) through three pillars: first: push economic growth, Second: to 

increase public revenues, third:  reducing public spending. 

 

The Following ideas were structured in the form of survey and has been completed by 

15 persons from different economic sectors with positive feedback from all 

participants.  

 

Further survey(s) is recommended on a larger sample.  

 

Sector Industry Number of Participants 

Banking sector Commercial International bank 4 

Pharmaceuticals Memphis Pharmaceuticals 2 

Pharmaceuticals self employed Pharmacist 2 

Public Economic Authority Cotton testing Authority 1 

Public Sector Company Egyptian Petrochemicals Company 1 

Public Education Public School 2 

Self Employed  Self employed entrepreneurs 3 

  Total  15 
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Pillar 1 :  Pushing economic growth: 

 

The main indicator in the economic growth is the Gross Domestic Product (GDP), so 

emphasizing on increasing GDP will for sure benefit the whole economy.  

 

But Stimulating GDP is not an easy mission, it include a hundred  steps and a lot of 

parties including the financial policy and fiscal policy, the Central Bank and Ministry 

of Finance, Economists, Businessmen, producers, farmers, consumers, labor forces, 

…. etc.  

 

However, the researcher simple (and preliminary) idea here will not be involved in all 

of this; we will just follow a pragmatic approach based on historical performance; that 

is identify the industries with the highest historical contribution to GDP and 

provide intensive care to those industries (and of course related industries) will 

guarantee the further growth of the GDP. For example in the tabulation below, 

communication seems to be the top contributor to the GDP through out the last three 

years, with an average growth rate of 8%; growing Communications industry further 

will enhance the overall GDP indicator significantly. A logical argument may claim 

that the market of communication is saturated and no more growth is possible. That's 

an important constraint, but it will not hinder the pragmatic GDP sorting approach. 

We need to re-sort the industries by market potential/ opportunity. Now let's assume 

that Communication market is not saturated, and that the communication industry is 

highly related to information industry; in this case, if the government wants to 

"rapidly" enhance the economic growth it should consider offering a bundle of 

preferential treatment to its top performing sectors,  communication and 

information industries. Similarly, Building materials and Real estate industries are 

related; Electricity, Water and Sanitation Industries are all related to Real Estate and 

Industrial development.   

 

Stemming from the above, if government emphasized its preferential treatment on 

communications and Real Estate, it will significantly affect around 30% of the 

industries and will rapidly enhance the GDP.  

 

 

More scientific implementation of the above discussion can be summarized in the 

following steps:  

 

1- A

fter conducting a thorough analysis, identify Industries with highest market 

opportunities and highest priorities for the economic growth, development and 

sustainability. 

2- A

ssign weights for each sector, for instance assuming social services sector represents 
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1% of the GDP, while petroleum represents 20%, a 3% growth in petroleum is worth 

supporting than a 10% increase in social services sector. 

 

Sort the industries identified in point 1 and 2 above by their growth rate.  

3- C

oncentrate on lead industries affecting other sectors or industries, or concentrate on 

labor intensive industries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulation-20 –  GDP Growth Rate by Sector (Source: CBE - Economic Research and Publications – 

Time series)  

 

SECTORS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

3 

years 

Avg. 

Total GDP (%) 3.1 4.2 4.6 6.9 7.1 7.2 4.7 5.1 1.9 2.2 3.1 

Communications (%) 10.1 11.1 9.4 10.3 14.1 14.2 14.6 13.3 6.7 5.2 8.4 

Building & Construction 

(%) -4.8 4.2 5.0 14.0 15.8 14.8 11.4 13.2 3.7 3.3 6.7 

Electricity (%) 7.8 5.6 6.8 8.7 6.3 7.8 5.2 6.3 4.5 5.9 5.6 

Water (%) 5.0 4.9 4.0 6.0 7.2 7.2 7 6.8 4.4 4.6 5.3 

Sanitation (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 6.4 4.2 4.5 5.0 

Information (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 6.6 2.8 4.1 4.5 

Social Solidarity (%) .. .. .. 5.2 6.7 6.7 5.3 6.2 4.3 2.6 4.3 

Suez Canal (%) 23.1 11.3 16.0 9.4 14.9 18.0 -7.2 -2.9 11.5 3.9 4.2 

Transportation & 

Storage (%) 2.9 5.0 6.0 7.5 8.0 8.1 6.4 6.8 2.0 2.8 3.9 

 General Government(%)  2.4 2.7 3.0 3.4 3.4 2.0 3.1 4.2 3.7 2.9 3.6 

Real Estate (%) 0.8 3.9 3.0 3.8 4.3 3.7 3.8 4.2 3.3 3.2 3.6 

Social Services 

( Education and Health) 3.1 4.7 3.5 4.9 6.8 4.7 4.5 5.0 2.8 2.8 3.5 

Insurance (%) 3.0 2.6 4.0 5.2 6.5 7.0 4.2 5.1 2.7 1.9 3.2 

Wholesale & Retail 

Trade (%) 1.9 2.1 3.1 6.5 8.3 7.1 5.9 6.1 1.6 2.0 3.2 

Agriculture, Forestry 

&Fishing (%) 2.8 3.4 3.3 3.2 3.7 3.3 3.2 3.5 2.7 2.9 3.0 
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Finance (%) 2.3 3.0 4.1 5.3 7.1 7.6 4.6 5.2 1.6 2.2 3.0 

Tourism (%) 18.8 46.2 21.1 4.3 13.2 24.3 1.3 12.0 -5.9 2.3 2.8 

Manufacturing 

Industries (%) 2.3 1.8 4.4 5.8 7.3 8.0 3.7 5.1 -0.9 0.7 1.6 

Extractions  

( Crude Oil and Natural 

Gas) (%) 2.9 2.4 0.6 20.8 3.9 4.0 5.9 0.9 0.6 0.1 0.5 

 

Proposal No. "1": general ideas to combat unemployment 

A- The banks are to provide loans, with preferential interest rates, for labor-intensive 

industries. The difference between the preferential rates and the normal rates is to be 

funded by the chamber of commerce, chamber of industry or trade unions or the 

Egyptian government. 

 

B- The Egyptian banks, in collaboration with the Egyptian Social Fund, are to work on 

promoting the financing of small-scale industries and micro finance, provided that a 

minimum number of workers should be maintained, with periodical inspection from 

Egyptian social fund, Manpower Ministry and Labor unions.  

 

C- The government is to offer tax breaks, preferential service and administrative facilities 

for labor-intensive industries. 

 

D- The establishment of seasonal and temporary labor unions in order to raise the level of 

training and job rotation for members and work to provide jobs opportunities for them. 

 

E- The establishment of research institutes aiming at developing labor intensive 

companies and projects, especially in the area of cost control, as it is known that 

production cost of handicrafts are usually higher than the cost of other goods. 

 

F- The establishment of investment mutual funds to support the development of labor-

intensive industries and facilitate lending to them. Financing these funds to be from 

civil and religious associations and Al-Azhar (depending on the fact that these projects 

fall in the provision of social solidarity and ongoing charity). 

 

G- Enhance Small and Medium Enterprises (SME) Lending: Small and Medium 

Enterprises (SME) diversification and Economic development advantages, especially 

with respect to defeating unemployment aspects, were emphasized by the Egyptian 

Economists and most of the banking sector officials. For more details about SME 

financing status and issues, please refer to appendix 11. 

 

This proposal aims to create job opportunities for those who suffer 

unemployment and thus push the production wheel and broaden the income tax 
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base, which will benefit the public treasury of the state. It is also expected to 

reduce crime rates resulting from unemployment. 

 

 

Proposal No. " 2 " improving the quality of Egyptian products :  

 

The Consumer Protection Agency should conduct research studies on Egyptian 

products and conduct periodical assessment and arrangement of Egyptian products in 

terms of quality and prices, compared to the Egyptian and global quality standard, in 

the form of national scale, index, magazine or periodical, to sponsored by and 

distributed on a commercial basis
12

. 

 

This proposal aims at encouraging producers to improve their product and prices in 

order to get a higher grade in the quality scale; the researcher suggests that this scale 

ranges from excellent to average. The Consumer Protection Agency reporting in this 

context is to be constructed in the form of periodical Brochures or specialized 

magazines, including lists of the best hundred companies in every industry, with a 

focus on labor-intensive industries and SMEs. 

 

Distribute monthly brochures or lists of the average prices of most common goods and 

consumer durables graded by level of product quality and some general guidelines to 

detect good products 

. 

This proposal aims to restore confidence in the Egyptian products, and therefore 

induce demand toward Egyptian products in competition with exported goods, by 

urging producers to improve the standards of their products 

 

Proposal number " 3 " upgrading the creditworthiness of Egyptian companies :  

 

Based on requests from the banks' borrowers and clients, the Egyptian Credit Bureau 

"I-Score" or the Egyptian banks will launch an initial for the assessment of the credit 

worthiness of their borrowers, to be published and to be sorted from excellent to 

average. And in collaboration with the chambers of commerce and Industry. Scoring is 

to be on a scale of four grades (excellent, very good, good and average).  

Derived from the logic of rating agencies, publishing the rating will urge the rated 

company to enhance its rating (or score in this case), however, based on the current un 

published scoring that request the borrower delegation, the market is not getting the 

maximum out of this scores. Starting with excellent clients, who will approach the I-

score for doing the published rating for them, with time many clients would be rated 

(scored), ones refraining from being rated would be known to have humble credit 

                                                 
12

  It should be noted that the Consumer Protection Agency is "partially" covering these tasks, however, its 

efforts are not sufficiently reaching public, where its sole communication window is the internet. 
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profiles, and would be filtered out, not just by banks, but by rational clients, creditors 

and suppliers. 

 

This classification is to be based on certain criteria, for the purpose of determining the 

extent of borrowers' commitment to repay indebtedness,  portrait borrower credit 

profile and history with the banking sector (these are already done by "I-Score"). 

The researcher suggest to make this scoring published and to extend the  assessment 

to include (a) if any of the borrower's letter of guarantee has been liquidated, (b)the 

borrower's relation with the respective Chamber of industry or commerce, (c) other 

subjective data like management assessment for instance . 

 

The purpose of this arrangement is to give enough standardized information to existing 

or potential consumers, creditors, banks and suppliers of these "scored" companies, in 

order to evaluate the historical performance and hence, aids these parties to conclude 

future performance of banks' clients'.   

 

This proposal urges all Egyptian companies to maintain their creditworthiness, 

market reputation and will boost their sustainable work on honoring their 

financial obligations on time, which, as a result, increases confidence in the 

Egyptian producers, suppliers, traders and the Egyptian markets in general. 

 

 

Proposal number " 4 " arranging  a conference to study the feasibility of 

establishing an Egyptian Crops and Metal Exchange: 

 

The banking sector is to organizing an international conference to discuss the 

feasibility of establishing a regional Egyptian crops and Metal Exchange. It is 

expected that this exchange will help in the revitalization of the agricultural sector and 

Metals resources in addition to upgrading and unifying products' standards and rank 

(sort) their quality.  

The exchange will also help to match supply and demand and pricing, moreover it will 

help in setting future production plans for industrial companies. This Exchange will 

also help in introducing well structured and efficient derivatives and Islamic finance 

products to the Egyptian market
13

.  

 

Parties expected to be invited for this conference (event) will include The CBE, EBI, 

banks, the Egyptian Stock Exchange and university professors in economics and 

finance, Egyptian investors unions, in addition to foreign investors. 

Please refer to Appendix 12 for more details about EBI Specialized events and 

international Network. 

                                                 
13

  importance of introducing Derivatives products into the Egyptian market was recommended   by the Swiss 

Banking sector expert Mr. Nik Schaub (The Bankers Magazine – EBI – Episode 1) and by EBI Second Research 

competition First winner – The Role of the Banking Sector during Economic Turmoil ((Ms Heba Mahmoud 

Maati)    
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Proposal No. " 5 " establishment of investment funds with specialized economic 

purposes " :  

 

The Egyptian banks should create "investment mutual funds ", to be financed by 

certain sectors/industries (sponsor sectors) for the purpose of supporting/stimulating 

the sectors or industries affecting the "sponsor sector or industry" (such as suppliers or 

customers) 

 

The financing of these funds will be from the chambers of commerce or industry or 

competent companies excess liquidity. The Egyptian banks will manage these funds to 

achieve the highest return within the limits of acceptable risk. Supporting/stimulating 

the clients/suppliers of respective sponsors may be via availing loans to 

customers/suppliers, or through utilizing funds return to provide direct support or 

discount to customers or suppliers. This initiative represents a direct and effective 

alternative and innovative promotional methods, side to side with traditional 

advertising and promotion methods.  

 

 

For Example the Egyptian Automotive manufacturers (sponsors) will sponsor an 

investment fund with bank X, for the purpose of supporting SME feeding industries 

for Automotive industry (Infant industry). Bank X will manage the fund to produce the 

optimal return, the return of this fund will be used to support feeding industries (infant 

industries) through offering them lower interest rates,  the case that will enhance 

national employment and purchase of local raw materials. On the other hand, the 

sponsor (s)  may request Bank X to offer the preferential interest rate to the 

"respective" Automotive consumers, for the purpose of promoting sales. 

 

To encourage those funds, the Egyptian government and the chambers of 

commerce and chambers of industry should provide (non financial) facilities and 

special services for sponsors contributing to these funds 

 

Proposal number " 6 " Develop a long - term national projects via BOT and PPP 

schemes. 

 

After selecting the state priorities such as food security, real estate project and tourism 

industry revival, the government is to adopt the long term national projects that are 

based on the assessment of areas that are considered of exclusive competitive or 

absolute advantages of Egypt. 

 

Building on Egypt's privacy in terms of climate, location, natural and human 

resources, these projects are to be funded either through national non-governmental 
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investment consortiums or through FDI. The government's role is limited to 

facilitating investment procedures and provides service advantages for investors. 

Issues like transparency, legalities and land fair value …etc, to be given special care to 

avoid recurring of historical corruption problems. 

 

This information and promotional data must be made available periodically in the 

Egyptian and international media. 

 

The main purpose of this point to direct investment(s) to the areas of sustainable 

growth. Noting that the established projects, either via the BOT or BOOT 

(typically infrastructure projects) will be ultimately transferred to the state after 

an agreed period of time  .  

 

 

 

Second Pillar : Increase public revenues 

 

Tabulation-21- Public Budget - Revenue  (Source : CBE - Economic Research and 

Publications – Time series)  

 Amounts in EGP million 

Description 

The 

 Budget  

Sector 

% of 

Total 

Revenue 

Comments / proposals 

Total Revenues 303,622    

Tax Revenues 207,410 68% 

- Enhance Taxes collectability  

- In case data is available by industry or 

sector government should give sectors with 

highest revenue income and collectability 

preferential services and facilities (lower 

administrative fees,  or lower Banks' interest 

rates on loans), for the purpose of enhance 

the growth of these "best contributors" 

industries and hence increase the tax income 

stream from them. 

Taxes on Income, Profits 

Mainly Petroleum and 

individuals  

91,245 30%   

Taxes on Property 13,089 4%   

Taxes on Goods and 

Services 
84,594 28%   

Taxes on International 

Trade 
14,788 5%   
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Other Taxes 3,694 1%   

Grants 10,103 3% 

Increase relationship with grantors and 

Multilateral Development Banks (especially 

with respect to grants to SMEs sector, Labor 

intensive industries, and similar 

development projects) 

Other Revenues 86,109 28%   

Property Income 

Mainly Petroleum and 

Suez Canal 

56,996 19% 

Try to increase utilization of grants 

financing Infrastructure projects. This will 

create new communities and increase 

property tax 

Sales of Goods and 

Services 
17,819 6%   

Financing Investment 6,595 2%   

Other 4,699 2%   

 

 

 

 

 

 

Proposal No. " 7" : ideas to Increase Tax Collection 

 

A - The Egyptian Tax Authority is to provide facilities, rewards and discounts for top 

Taxpayers companies and top tax collecting staff. 

 

B –Work on fighting corruption through collectors job rotation and geographical 

reallocation,  and work on enhancing inspections and internal controls  .  

 

C -Coordination with public auditors, specialized technical companies, industrial 

modernization authority,  to determine the average rates of productivity and 

profitability for each industry in order to reduce tax avoidance. 

 

D - Attempt to link products and companies ranks (as proposed in 2 and 3 above) to the 

company's sales and profitability, and therefore, if the company wanted to get good 

rankings (in order to increase sales and market share) it will not be able to avoid taxes. 

 

E - The gradual activation of progressive taxes. 

 

This proposal aims at increasing the tax base through controls and economic growth, 

not by increasing the tax rates. 
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Proposal No. " 8 " : Other Ideas to Increase Public Revenues 

 

A - Work on the development of the Suez Canal zone to include logistics services, Vessels 

(Ships) maintenance and assembling and packaging industries and free zones 

 

B – Establish Wind Farms and Solar power plants in Egyptian vast/wide deserts. Egypt can 

work on utilizing clean energy and export the surplus to European countries interested 

in environmental reservation, or work on the creation of cities and villages to be 

operated by clean energy to be marketed to elite market segments. 

Building on the long track record and initiatives of EBI in addition to its 

credentials and networks, being the Research and Development unit for the 

Egyptian Banking sector, and particularly in gathering all the related 

stakeholders in one place for discussion and exchanging ideas, this research calls 

for multiple conferences under the sponsorship of EBI, for the purpose of 

studying the feasibility of implementing economic initiative in this study, 

including the establishment of Crops and Metals Exchange in the Suez Canal 

zone, that is expected to stimulate the Egyptian economy through enhancing the 

logistic services in the region, in addition to maintenance, assembly and 

packaging industries. 

 

 

 

 

 

 

Third pillar: The reduction of public spending 

 

Tabulation-22 Public Budget -  Expenditure ( Source : CBE - Economic Research and 

Publications – Time series)   

 Amounts in EGP million. 

 

Description 

The 

 Budget 

Sector 

% of Total 

Expnditure 
Comments / Proposals 

Total Expenditures 470,992      

Compensations of 122,818  26% Rationalize wages and increase 
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employees (Mainly salaries 

and wages)  

productivity, through training and 

recruiting competent employees and 

leaders. The current Draft for the new 

Egyptian  Constitution is suggesting a 

maximum salary range of EGP 50K for 

public employees. 

Purchase of Goods and 

Services 
26,826  6% 

Use some of the Rationalized expenses to 

purchase more local good, which will 

stimulate demand and generate more 

Tax revenue 

Interests  104,441  22% fight Deficit 

     Foreign interests  3,418  1%  Keep at these minimal levels 

      Domestic interests 101,023  21% 

 - This item mainly pertains to Domestic 

Debt, which is covering Budget deficit. 

- Use some of the rationalized expenses to 

settle debt (domestic public debt), which 

will decrease Interest payment. 

- Initiate a legislation to define an equity 

instrument, instead of the current debt 

instruments (T Bills and Bonds) for 

covering budget deficit. 

Subsidies, Grants and 

Social Benefits 
150,193  32% Rationalize Subsidies  

Subsidies 134,963  29%   

   To GASC 30,282  6%   

   To Petroleum 95,535  20% 

Rationalize Subsidies to exclude industrial 

companies, especially intensive power 

consumers 

   To others 9,146  2%   

Grants and social Benefits 

 15,230 3% 
  

Other Expenditures 

(Mainly defense) 30,796 7% 
  

Investments (Fixed Assets) 35,918  7%   

 

 

 

 

 

 

Proposal number " 9 " : ideas to rationalize public spending 
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A - Direct support to eligible persons, where one of the most crucial budget items to be 

reviewed is the energy subsidies. The Egyptian government must check the prices of 

electricity, natural gas and petroleum products consumed by intensive energy 

consumption industries, the like of building materials, cement, iron and steel, 

aluminum and fertilizer companies. The government should also review gasoline 

prices for privately owned cars. On the other side should not prejudice the prices of 

petroleum products used in goods' transport vehicles (mainly diesel and solar) in order 

to maintain aggregate prices levels and reduce the inflationary effects associated with 

it. For the intensive energy consumption industries, it is essential to control local 

price levels, as compared to global prices and profitability rates, or otherwise, refund 

the difference in the case of export at international prices.  

 

B - Assess initiative to convert part of state employees to the private sector and work on 

increasing the efficiency and productivity of current public employees. For example 

through performance based incentives. 

 

C - It is worth mentioning that the reduction of the budget deficit will lead to reduce the 

demand for government borrowing and thus lower interest rates and ultimately will 

leads to the relief of servicing the public debt and so on. 

 

 

Proposal number "10" Copying CBE success story to the Egyptian economy  

 

Building on CBE successful restructure and efficient operation and applying 

international best practices, we should capitalize on this experience and applying some 

success stories on the whole economy through sharing data infrastructure, 

methodologies and analysis with other sectors in the economy. 

 

Besides, its is worth noting that, despite the fact that Egypt started to be "officially" in 

compliance with Basel II regulation in 2012, the central bank of Egypt was following 

international best practices, more than a decade ago, and its credentials includes:  

 

1- In 2000 – 2004 the CBE urged the Egyptian banks to commit a minimum capital of 

EGP 500m, in response to best practices from Basel 1, which mainly concentrated on 

minimum capital requirements; and smoothly implemented the mergers and 

acquisitions transactions for this purpose. 

 

2- In early 2000s, the CBE stressed on collecting doubtful accounts and making 

reconciliations with defaulted clients. 

 

3- CBE prudently controlled the FX markets and strictly stabilized the Egyptian market 

during the FX squeeze in early 2000s.   
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4- Introducing the cross border regulations in response to international turmoil in  2008 

– 2010. 

 

5- Conducting several Quantitative Impact studies (QISs) to test the Egyptian Banking 

sector and to assess its readiness for applying Basel II Regulations, besides, these QISs 

included lots of scenarios, to assess what options should the CBE use, 

6- The CBE adopted an implicit partnership approach with banking sector based on 

trust, team work, and peer like relation, instead of the traditional ineffective Supervisor 

character. This spirit was strongly touched by the banking sector employees, who 

positively cooperated with the central bank for the benefit of the whole sector. This 

spirit and experiment should be copied to crucial authorities in the Egyptian 

economy, like the relation between the Tax authority and its tax payers and the 

relationship between administrative and financial inspectors and the public 

employees, for instance.  

 

3 – Overall Conclusions and Recommendations 

 

1. Financial Modeling is an essential tool for effective and optimal portfolio 

management, accordingly, it is highly recommended to start introducing definition on 

major terminologies and components of financial models into the Egyptian banking 

sector, Starting with Probability of default concept would be good start, where it is 

used in virtually all financial models reviewed during this research. Moreover, it is 

important to highlight that needed historical data for these financial models is 3 – 5 

years, so the earlier we start the better, to cope with the international best practices. 

 

As previously mentioned in section 2.1.a. (Advanced Approached – portfolio 

management), the majority of advanced practices in the developed countries are still 

not tackled in the Egyptian market, either due to the non availability of raw data or the 

lack of granularity of data and data quality issues, accordingly it is difficult to 

implement these advanced practices in the Egyptian Banking sector during the short to 

medium term. In this context, the researcher has highlighted some of the most 

important components/variable/insights of these advanced models and practices, for 

the purpose of drawing the broad framework for the future application of these best 

practices and advanced approaches. It is worth mentioning that even the partial 

implementation or analysis of these practices (beginning by the Probability of default 

concept for instance) will pave the way for the future "complete" implementation of 

the said practices, if needed, knowing that Basel committee recommended that the 

degree of complexity of the model should be proportional to the degree of complexity 

of the business model and embedded risk of a certain banking sector. However, 

depending on the desired outlook of the Egyptian economy in general and the banking 

sector in particular, and their approach toward a more advanced and automated 

economic and financial system, and in anticipation of the implementation of Basel II 

Pillars 2 and 3 in Egypt, the establishment of the proposed Egyptian Derivatives 

Exchange and Egyptian Crops and Metals Exchange, the said advanced practices and 
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"complex" financial modeling would be a must. However, in the short to medium 

term, the researcher recommend to utilize the simple modeling proposed in this 

research, and simultaneously, start structure and enhancing the banking sector 

data infrastructure for preparation of the future growth and automation.   

 

2. Stress testing, as the major example of international best practices, is becoming the 

cornerstone for limits setting, risk management and portfolio management worldwide, 

so it is recommended to introduce the stress testing concept to the Egyptian Banking 

sector, including Scenario Analysis, Simulation, and sensitivity analysis. Besides, 

setting risk appetite, tolerance and limits are also becoming of crucial importance. The 

following quote by Basel committee consultative document on sound stress testing – 

2009, indicated the importance of stress testing in decision making: 

 

 

"Supervisors should require management to take corrective action if material 

deficiencies in the stress testing program are identified or if the results of stress tests 

are not adequately taken into consideration in the decision making process".  

 

 

3. The participation of EBI and CBE in introducing the above mentioned modeling and 

portfolio management mechanics is highly recommended. Whereas, depending on EBI 

various successful initiatives and on its international network, the Egyptian banking 

sector may capitalize the synergies of having reputable IT provider (Vendor), to be 

employed under EBI Supervision. The purpose of this Vendor visit to Egypt is to 

assess Banking sector overall infra structure and determine data gaps to be rectified via 

a clear road map. On the other side and building on the proven Quantitative Impact 

Studies (QIS) implemented by the CBE, covering Basel II Capital Requirements, in 

addition to other QISs covering pillar II risks (Concentration, Interest rate, and 

Liquidity) so, it is recommended that the CBE will sponsor a new QIS for the portfolio 

management. Please refer to Appendix 13 for researcher's proposed implementation 

road map of the above advanced approaches. 

 

4. Stemming from the substantial implication of the economic status on the banking 

sector, specially in the long run, which necessitates a proactive role from the 

banking sector officials, it is recommended that the CBE Issue Economical 

Guidelines Booklet, highlighting to the Egyptian Banking sector their crucial role in 

the economic development and highlighting the Egypt's overall directions and 

priorities,. Moreover, the EBI and the CBE are also urged to sponsor some of 

initiatives and conferences proposed in this study and to begin a persistent round of 

talks with ministry of finance and the government to begin prioritizing and 

rationalizing the public Budget for the purpose of regularizing the economic cycle in 

the short to medium term. 
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5. It is recommended to extend the survey introduced in this research, for the purpose 

of collecting opinions about enhancing banking sector and governmental role in 

stimulating economic growth, to include a larger sample of different economic sectors, 

and to be concluded by a conference discussing the feasibility of implementation and 

the implementation road map. 

 

6. The researcher recommends setting a gradual CBE limitation for investment in 

Treasuries and Interbank Placings and a minimum level for lending Small and 

medium Enterprises (SMEs)  

 

 

 

 

 

 

 

List of References : 

 A

hmed Hussein Abdel Gawad, 2010, EBI first research competition - first winner: 

Facilitating Banks' Loans to SME. 

 

 A

quilando, Nicholas and Chase, Richard, 1991: Fundamentals of Operations 

Management 

 

 B

ank of international Settlement Basel II Accord, 2006.  

 

 B

ank of international Settlement, Basel Committee on Banking Supervision, 

Consultative Document : Principles for sound stress testing practices and supervision  

- May 2009 

 

 C

entral Bank of Egypt: Annual Reports 

 



52 

 

 C

entral Bank of Egypt: Economic Research and Publications – Time series 

 

 Committee of European Banking Supervision -  stress testing 

 

 E

uropean Central Bank: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html 

 

 F

ederal Deposit Insurance Corporation: http://www.fdic.gov/ 

 

 F

ederal Reserve: http://www.federalreserve.gov/ 

 

 G

lantz, Morton, 2003: Managing Bank Risk  

(An Introduction to Broad-Based Credit Engineering) 

 

 H

eba Mahmoud Maati and Ibrahim Barei Zeid, 2011, EBI second research competition 

– first winners :The Role of the Banking Sector during the Economic Turmoil on the 

Short Run. 

 

 Investment Policy Statement: Certified Financial Analyst Institute, cross reference 

from Kaplan.Inc 2012 

 

 I

ACPM http://www.iacpm.org/ 

 

 John L. Maginn, CFA, Donald L. Tuttle, CFA, Dennis W. McLeavey, CFA, Jerald E. 

Pinto, CFA 2007: Managing investment portfolios: a dynamic process, Third 

Edition. 

 

 K

PMG, Understanding and articulating Risk Appetite research paper, 2008 

 

 M

inistry of Finance (The financial Monthly Bulletin)  

 

 M

inistry of Planning and International Cooperation 

 

http://www.fdic.gov/
http://www.federalreserve.gov/


53 

 

 M

onir Saleh Hindy, 2010 : Commercial Banks Management (Decision Making 

Approach)  

 

 Oesterreichische National Bank (Austria Central Bank): Credit Approval Process and 

Credit Risk Management. December 2004 

 

 Rose and Hudgins, Bank Management and Financial Services, 2005. 

 

 S

amuelson, Paul and Nordhaus, Willian, 2001 : Economics, sixth edition. 

 

 S

aunders, Anthony and Cornett, Macia Millon. 2008 : Financial Institutions 

Management 

( A Risk Management Approach) 

 

 The Bankers Magazine ()المصرفيون CBE – EBI, first Episode May 2013. 

 

 The Bankers Magazine ()المصرفيون CBE – EBI, Second Episode August 2013. 

 

 T

odaro, Michael and Smith,Stephen 2006: Economic Development 

 

 Vivien Brunel, Economic Capital Officer, Soceite General – Credit VaR Discussion 

Paper 

 

 

Web Sites :  

 

 http://www.ahram.org.eg 

 

 http://www.almalnews.com 

 

 http://www.almasryalyoum.com 

 

 https://www.banquemisr.com.eg 

 

 http://www.bcel.org 

 

 http://www.bis.org/ 

 

 http://www.bursamalaysia.com 

 

http://www.almasryalyoum.com/
https://www.banquemisr.com.eg/
http://www.bcel.org/
http://www.bis.org/
http://www.bursamalaysia.com/


54 

 

 http://www.cbe.org.eg 

 

 http://www.cibeg.com 

 

 http://www.cpa.gov.eg 

 

 http://www.eba.europa.eu 

 

 http://www.economywatch.com 

 

 http://www.egx.com. 

 

 http://www.ey.com 

 

 http://www.iacpm.org 

 

 http://www.investopedia.com 

 

 http://www.i-score.com.eg 

 

 http://www.kpmg.com 

 

 http://www.manpower.gov.eg 

 

 http://www.mof.gov.eg 

 

 http://www.nbe.com.eg 

 

 http://www.nsgb.com.eg 

 

 http://www.occ.gov 

 

 http://www.studymode.com 

 

 http://www.unctad.org 

 

 http://en.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbe.org.eg/
http://www.cibeg.com/
http://www.cpa.gov.eg/
http://www.economywatch.com/
http://www.egx.com/
http://www.ey.com/
http://www.investopedia.com/
http://www.i-score.com.eg/
http://www.kpmg.com/
http://www.manpower.gov.eg/
http://www.mof.gov.eg/
http://www.nbe.com.eg/
http://www.occ.gov/
http://www.studymode.com/
http://www.unctad.org/
http://en.wikipedia.org/


55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index 

Subject     

1- Introduction 

 1.1. Research Structure. 

 1.2. Research subject importance. 

  1.3. Research Main Objectives and Questions /Problems. 

 1.4. Commercial Banks objectives and Importance to economic wellbeing 

 1.5. Economic Major indicators and Banking sector statistics. 

 1.6. Preliminary answer to research questions. 

 1.7. Researcher's Approach to resolve the research problem. 

 2-  Research Practical applications : 



56 

 

2.1. Financial Modeling: 

2.1.a. Advanced approaches and Best Practices.  

2.1.b. Basel II Regulations 

2.1.c. Industry  

2.1.d. Collateral 

2.1.e. Various approaches 

2.1.f. Combined / Integrated portfolio management models  

2.2. Enhancing Banking Sector contribution in Economic Recovery 

2.2.a. The effect of Economy on Banking sector. 

2.2.b. Egyptian Economic indicators, with reference to Crowding out effect. 

2.2.c. Innovative  ideas to stimulate Egyptian Economy through Banking sector. 

3- Overall Conclusion and  Recommendation 

 

4- Appendices 

 

 

4-  Appendices 

 

Appendix 1 – Percentage of Treasuries to Consolidated Banking Sector Assets, 

regarding 4 of the Major Egyptian Banks 

 

  Amounts in EGP billion 

   

  NBE Banque Misr CIB NSGB 

  2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Cash and Due  

from Banks 74 47 36 0 34 31 13 16 13 10 10 9 

Treasury 

Bills  

& Bonds 116 144 157 0 82 94 24 25 35 18 15 18 
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Loans to 

Banks 0.1 0.1 0.4 0.0 0.5 0.7 0.1 1.4 1.2 0.0 0.0 0.0 

Loans to 

Clients 82 85 95 0 45 43 35 40 41 31 35 37 

Derivatives 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 

Investments 11.0 7.9 8.4 0.0 3.6 2.9 0.4 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 

Other Assets 16 22 24 0 12 16 3 3 3 2 2 2 

Total Assets  300 306 321 0 177 188 75 86 94 61 62 66 

 

 

 

 

 

 

  NBE Banque Misr CIB NSGB 

Treasury Bills 

 & Bonds 39% 47% 49% N/A 46% 50% 32% 30% 37% 29% 25% 27% 

Loans to Clients 27% 28% 30% N/A 26% 23% 46% 46% 43% 51% 56% 56% 

Cash and due  

from banks 64% 62% 60% N/A 66% 67% 49% 48% 51% 45% 41% 41% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 2 : Capital Requirements Portfolio Management – Extended  

Example   Amounts in Tabulations in Appendix 2 are assumed in EGP, for simplicity.   
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Base Case       

 

 

 

 

 

 

 

 

    Capital Base 7 

  
Claims   

(amounts) 

Risk 

Weight 

 (RW) 

Risk 

Weighted 

Assets  

(RWA) 

 Capital Charges  

( RWA X 10%) 

Cost of Capital 

(Required 

Dividends (30%)  

X (Capital) 

AA Banks                 50 20% 10 1   

BBB Banks 50 50% 25 2.5   

B Banks   50 100% 50 5   

  150   85 8.5 2.6 

  Retained Earnings =(Net Profit - Dividends) 1.5 

  New Capital  = (Retained Earnings + Capital) 8.5 

  CAR = ( Capital* / RWA) 10% 

 

 

Maximizing Profitability  Case 

 

Placings with Banks Claims  (amounts) Interest Rate Annual Profits  

AA rated Banks                 0 1% 0 

BBB rated  Banks 0 3% 0 

B rated Banks   150 4% 6 

Total 150   6 

 

    Capital Base 7 

  
Claims   

(amounts) 

Risk 

Weight 

 (RW) 

Risk 

Weighted 

Assets  

(RWA) 

 Capital Charges  

( RWA X 10%) 

Cost of Capital 

(Required 

Dividends (30%)  

X (Capital) 

AA Banks                 0 20% 0 0   

BBB Banks 0 50% 0 0   

B Banks   150 100% 150 15   

  150   150 15 4.5 

Placings with Banks Claims  (amounts) Interest Rate Annual Profits 

AA rated Banks 50 1% 0.5 

BBB rated  Banks 50 3% 1.5 

B rated Banks 50 4% 2 

Total 150  4 
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  Retained Earnings =(Net Profit - Dividends) 1.5 

  New Capital  = (Retained Earnings + Capital) 8.5 

  CAR = ( Capital* / RWA) 6% 

 

 

Maximizing Security  Case 

 

Placings with Banks Claims  (amounts) Interest Rate Annual Profits  

AA rated Banks                 150 1% 1.5 

BBB rated  Banks 0 3% 0 

B rated Banks   0 4% 0 

Total 150   1.5 

 

    Capital Base 7 

  
Claims   

(amounts) 

Risk 

Weight 

 (RW) 

Risk Weighted 

Assets  

(RWA) 

 Capital 

Charges  

( RWA X 

10%) 

Cost of Capital 

(Required 

Dividends (30%)  

X (Capital) 

AA Banks                 150 20% 30 3   

BBB Banks 0 50% 0 0   

B Banks   0 100% 0 0   

  150   30 3 0.9 

  Retained Earnings =(Net Profit - Dividends) 0.6 

  

New Capital  = (Retained Earnings + 

Capital) 7.6 

  CAR = ( Capital* / RWA) 25% 

 

 

 

RWA Optimization  Case 

Starting from Maximized profitability Case, let’s move gradually towards the more 

security ( assuming the risk appetite of that bank for CAR is set at 11%) 

Now if the capital of that bank is 8.5 there is virtually no problem,  

Let's assume the capital was not 8.5, increase capital , decrease dividends, or optimize 

RWA, … 

 

Placings with Banks Claims  (amounts) Interest Rate Annual Profits  

B rated Banks   150 4% 6 

BBB rated  Banks 0 3% 0 

AA rated Banks                 0 1% 0 

Total 150   6 
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    Capital Base 7 

  
Claims   

(amounts) 

Risk 

Weight 

 (RW) 

Risk Weighted 

Assets  

(RWA) 

 Capital 

Charges  

( RWA X 

10%) 

Cost of Capital 

(Required 

Dividends (30%)  

X (Capital) 

B Banks   150 100% 150 15   

BBB Banks 0 50% 0 0   

AA Banks                 0 20% 0 0   

  150   150 15 4.5 

  Retained Earnings =(Net Profit - Dividends) 1.5 

  

New Capital  = (Retained Earnings + 

Capital) 8.5 

  CAR = ( Capital* / RWA) 6% 

Facing that problem could be solved by doubling the capital base to EGP 15m, 

however, this will not be an easy mission, where funds may not be available with 

shareholders, approaching an IPO (if possible will severely dilute shareholding 

structure). Moreover, increasing Capital that much will crucially affect ROE and hence 

the stock price, the case that will substantially affect all shareholders. 

An alternative approach would be using the RWA optimization approach  

 

Placings with Banks Claims  (amounts) Interest Rate Annual Profits  

B rated Banks   100 4% 4 

BBB rated  Banks 50 3% 1.5 

AA rated Banks                 0 1% 0 

Total 150   5.5 

 

    Capital Base 7 

  
Claims   

(amounts) 

Risk 

Weight 

 (RW) 

Risk 

Weighted 

Assets  

(RWA) 

 Capital Charges  

( RWA X 10%) 

Cost of Capital 

(Required Dividends 

(30%)  X (Capital) 

B Banks   100 100% 100 10   

BBB Banks 50 50% 25 2.5   

AA Banks                 0 20% 0 0   

  150   125 12.5 3.8 

  

Retained Earnings =(Net Profit - 

Dividends) 1.8 

  

New Capital  = (Retained Earnings + 

Capital) 8.8 

  CAR = ( Capital* / RWA) 7% 
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Placing with Banks Claims  (amounts) Interest Rate Annual Profits  

B rated Banks   40 4% 1.6 

BBB rated  Banks 50 3% 1.5 

AA rated Banks                 60 1% 0.6 

Total 150   3.7 

 

    Capital Base 7 

  
Claims   

(amounts) 

Risk 

Weight 

 (RW) 

Risk 

Weighted 

Assets  

(RWA) 

 Capital Charges  

( RWA X 10%) 

Cost of Capital 

(Required Dividends 

(30%)  X (Capital) 

B Banks   40 100% 40 4   

BBB Banks 50 50% 25 2.5   

AA Banks                 60 20% 12 1.2   

  150   77 7.7 2.3 

  

Retained Earnings =(Net Profit - 

Dividends) 1.4 

  

New Capital  = (Retained Earnings + 

Capital) 8.4 

  CAR = ( Capital* / RWA) 11% 

 

Appendix 3: Optimal Portfolio management with Minimum Capital 

Requirements and Capital Savings 

 

Introduction to Basel II 

• Why is it essential for Business units to consider Basel Regulations in Budgeting  Process 

and portfolio management? 

Asset Classes Manipulation and  Capital Saving Ideas 

• Current Asset Classes Treatments  

• Favorite and Non Favorite  Asset Classes  

Capital Requirements  Planning  Model 

• Why is Capital Planning Important? 

• Suggestions for Capital Planning. 

• Capital Planning Proposed Model. 

• Capital Planning  Model Implementation Plan. 

 

Current Treatment of Asset under Basel II Regulations :  

 

The Current Presentation of the Asset Classes under Basel II Regulation is a mere 

reclassification of Assets based on Counterparty, instead of Tenor or Product Type in 

the statutory Financial Statements.  
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However, each counterparty is assigned a different Risk Weight, depending on the 

Typical Risk profile or Risk Factors of each counterparty. For Example, sovereigns are 

usually allocated the lowest RW, and hence request low Capital requirement. 

Similarly, Banks are usually allocated less RW than Corporate and Retail, …etc.  

In Short, the Bank’s Required Capital depends on the Mix of its Portfolio (Based on 

the Counterparty), accordingly, the more the bank allocate Assets to Lower Risk 

Counterparties, the lower Capital requirements the bank will be required to hold . 

 

Accordingly, Overlooking the Capital Risk Factors embedded  in each Asset Class 

may lead to wrong pricing and consequently the Bank may unconsciously be required 

to keep more capital Charges for High Risk counterparties, while it is priced like any 

other Counterparty. For examples, Higher Risk Category Clients ( Real Estate 

Developers and Acquisition Finance) maybe priced just like other Corporate Clients. 

Credit Prices must cover cost of Risk and Capital
14

 

 

The Solution to the above problem is either to Increase Pricing for higher Risk Asset 

Classes, or Raise more Capital, or Cut Dividends, or optimally reallocate the Mix  

(which is the Least Bitter Solution). 

The first step for achieving the above ( Rationalizing Capital Charges) would be 

introducing the Basel II Asset Classes to Business Units, sorted by most Favorite 

Capital Consuming Classes, whereby business units ( Corporate relations, Retail, 

Correspondence Banking) as a priority list for their budgeting process.  

 

 

 

 

 

 

 

Favorite and Non Favorite Asset Classes: 

 

Asset Classes  

 (Sorted by Most Favorite Capital Consuming Classes) 

Risk 

Weight 

Profitability 

Indicator 

  Sovereigns Claims in LCY 0% 14% 

  Multilateral Development Banks (MDBs) Rated "AAA" 0% 5% 

  Other Assets – Cash 0% 0% 

  Public Economic Authorities (PEAs) – LCY 20% 12% 

  Claims Secured by Residential Property 50% 10% 

  Complying Retail and SMEs portfolio  75% 14% 

  Sovereigns FCY 100% 8% 

  Public Sector Entities  (PSEs) 100% 12% 

                                                 
14

  Oesterreichische National Bank ( Austria Central bank); Credit Approval Process and credit risk management. 
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  Public Economic Authorities (PEAs) – FCY 100% 8% 

  Corporate Clients 100% 12% 

  Past Due Loans(Non Performing)- with Specific Provision 20% and 

above 
100% 15% 

  Higher Risk Categories  - Real Estate Developers : with Leverage 

below 2 
100% 12% 

  Other Assets -  Fixed Assets 100% 0% 

  Other Assets -  Equity and Funds Investments 100% 20% 

  Past Due Loans(Non Performing) - with Specific Provision below 

20% 
150% 15% 

  Higher Risk Categories  - Acquisition Finance by Major Investor 150% 12% 

  Higher Risk Categories  - Acquisition Finance by Private Equity  200% 12% 

  Higher Risk Categories  - Real Estate Developers : with Leverage 

above 2 

Over 

100% 
12% 

 

Asset Classes  Risk Weight 

 Performance Letter of Credit (PLC) - Banks and MDBs with Min Rating "A" 50% 

 Performance Letter of Credit (PLC) - Credit Export and Investment 

Guarantee  

 (Like ICEIC)"A -" 

50% 

  Corporate Guarantee  with Min Rating of "AA" 50% 

 

Off Balance Sheet Item (Contingent Liability and Un utilized Committed 

Facilities) 

 

Asset Classes    Risk Weight 
Profitability 

Indicator 

   Import & Export LCs  20% 1.5% 

   Letters of Guarantee 50% 0.40% 

   Unutilized Facilities (Direct and Contingent)  

   CCF depends on the Cancelability  and the  tenor of    

    the facility , as  detailed hereunder:   

  

   Non-Cancelable > 1 year  CCF : 50% 0.00% 

   Non-Cancelable < 1 year  CCF : 20% 0.00% 

   Cancelable  CCF : 0% 0.00% 

 

 

 

Issues Necessitating starting innovative Capital Planning 
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1- C

oncentration Risk Capital Requirements ( Basel Pillar II ), when stipulated by CBE, is 

expected to be in the vicinity of 0.5% and 1%. 

 

2- In hard times, this remixing of risk weighted assets is the New Way out, rather than 

Raising Capital or Cutting Dividends.  

 

Capital Requirements Planning Model 

 

The following Model/Matrix mainly depends on changing the Bank Portfolio Mix, for 

the purpose of enhancing the Capital Adequacy Ratio.  

 

 

The Model's essence is : 

• Providing a Preset Tool for capital and Portfolio Planning and Budgeting 

• Serves as an alternative way of enhancing CAR, especially in case of Capital 

Requirements Shortage or Potential Shortage, without Raising Capital or Cutting 

Dividends. 

 

The Success Factors of this model depends on the following : 

• Flexibility  of shifting from one asset class to another or increasing Credit Risk Mitigants 

(Eligible Collateral) 

• Knowing the Profitability impact of the above shifts  

• Coordination between different business lines in the banks (Finance Group, Marketing, 

Operations, … etc).  

 

   Asset Classes  

Average 

RW 

Scenario 1                  

   (Worst Case) 

Scenario 2 

(Base Case) 

Scenario 3 

(Best Case) 

  Sovereigns (LCY) 0% 10% 15% 15% 

  MDBs (rated AAA) 0% 0% 0% 15% 

  PEAs (LCY) 20% 10% 10% 15% 

  Banks  50% 15% 20% 25% 

  Retail and Small Enterprises 75% 10% 15% 15% 

  Corporate  100% 50% 35% 15% 

  Higher Risk 150% 5% 5% 0% 

  CAR   10% 11.50% 15% 
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Items that needs working on to enhance the Reliability of the above model  

•   Work Closely with finance group on profitability calculations issues  

•   Establish Asset Classes shifting Channels, for example the first shifting channel   

  may be  shifting from short term Corporate Loans to T-bill    

 

Implementation Plan:  

•   Get this Model embedded in Business Units Budgeting Process, and Risk Strategy,  

•   Periodical Workshops, Meetings between Business Units and Marketing, Finance group 

and operations.  

 

 

In Addition to the previously discussed Capital Planning Model, the following are 

more insights and emphasis on Lowest Capital consuming Asset Classes. 

These Ideas to be materialized through periodical Reporting systems and periodical 

workshops with Marketing Team (Relationship managers) 

 

1- Give more focus on dealing with Credit Export and Investment Guarantee Companies, 

noting that their Guarantees are treated just like PLCs, and that they are more 

appealing for clients due to their Lower Commissions. 

2- More Focus on Multilateral Development banks (MDBs), receiving 0% RW, including 

Islamic Development Bank, African Development banks, World bank, …etc. 

3- More Focus on Contingent Facilities, noting that the Capital Requirements of 

Contingent Facilities are less than half that of Direct Ones  

4- Local Currency Exposures to PEA's is receiving RW of 20%  

Examples include  :Petroleum Authority, Torustic Development Authority, Insurance 

Supervisory Authority, TV and Public News Papers,  الهيئة العربية للتصنيع, Public Ports, 

…etc . 
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Appendix 4  Industry Weighted Average RR  

Industry Weighted Average Risk Rating (RR) calculation methodology 

 

1- Divide the total outstanding of each RR Buckets (from 1 to 10) of Industry (x) as a 

percentage of the total outstanding of that industry. These percentages represent the 

weight of each Industry RR Bucket. 

2- Multiply the weights calculated in point (1) above by the Industry RR (from 1 to 10). 

This represents the Score for each Industry RR Bucket. 

3- Sum the Scores of all RR buckets to get the Industry Weighted Average Risk Rating 

(IWARR).  

 

RR bucket 

% of the RR bucket to total industry 

outstanding  IWARR 

1 20% 0.2 

2 15% 0.3 

3 12% 0.4 

4 12% 0.5 

5 10% 0.5 

6 10% 0.6 

7 7% 0.5 

8 5% 0.4 

9 5% 0.5 

10 4% 0.4 

Total 100% 4.2 
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Appendix 5: Model for Projecting future loans by industry 

In this phase, the researcher will extend the variables to include aggregate data of the 

Egyptian Banking System as a whole, especially for the following items: 

 

Relocate the following methodology  

 

A-  Calculating Aggregate Non Performing Loans (NPL) and Default Ratio  

 (to be obtained from CBE) 

 

B-  Scientifically determining Banks’ available opportunities (Market Size), as detailed 

hereunder: 

  

1.Get CBE historical  Limits, O/S (Financed Portion) for the Egyptian Banking System, 

segregated by Industry (Historical Trend of 3 years). 

 

2.Get  historical and projected Consolidated Sales or GDP contribution of each industry, 

from CI Capital research , EFG, Business Monitor, …etc(Historical Trend of 3 years). 

 

3.Get the relationship ratio (Financed Portion %) between Aggregate Loans O/S  

(from point 1) and Consolidated Sales of each Industry (from point 2). 

 

4.Calculate Banks’ Market Share by Industry (by dividing Banks’ O/S by Industry to 

that of Banking Sector). 

 

5.Multiply projected Sales (from point 2) by Financed Portion % (from point 3) to  

project Financed Portion Required.  

 

6.Finally, we will determine possible market size available for Banks by Multiplying 

banks Historical Market share (from point 4) or desired market share by Aggregate 

Financed portion 
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Industry  

Aggregat

e 

Financed 

Portion 

 

 

Market 

Size 

Key Risk 

Indicators 

Key 

Performance 

Indicators 
Growth 

Expected 

Optimize

d Limits 

Expecte

d O/S 

Expected 

Profitabil

ity 
Aggregate 

Default 

Ratio 

RAROC 

or ROA 

Industry 1          

Industry 2          

Industry 3          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 6 : Benefits of Portfolio Optimization Model  

 

Implementing the proposed Financial modeling (section 2.1 above) will enable the 

Banking sector to: 

  

1- Use a scientific, standardized, and comprehensive approach for Risk Management, 

which accounts for banks' risk appetite and tolerance. Accordingly, that will enable the 

Banks to monitor and adjust its Limits by Industry or client or RR, monitor Risk 

Policies and Risk limits, and more importantly this way of thinking will embed and 

coordinate the Risk limits and policies into the Business budgeting process and 

portfolio management. 

 

2- Embedding the Risk Strategy into the Business budgeting process, will enhance 

Interdepartmental communication, job enrichment, and will minimize sub-

optimization. 

 

3- In addition to Profitability, other main Bank's objectives, like Liquidity and 

Security, the case that will enable the bank to improve portfolio quality and enable 

management to sense and manipulate the portfolio in multi-dimensional manner. 

 

4- For the new, and usually expensive, portfolio management Software to work 

appropriately, a solid data infrastructure is needed, which is not available in some of 

the Egyptian Banks. However, the proposed "simple" models will avail for Banks' 
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managements a practical and flexible model for scientific thinking and analysis, as a 

start, and may end up by structuring the data infrastructure of Banks to fit automated 

portfolio management soft wares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 7 :References for using stress testing and modeling in limit setting  

 

Basel II References:  

 

  “A bank’s framework for managing credit risk concentrations should be clearly 

documented and should include a definition of the credit risk concentrations 

relevant to the  bank and how these concentrations and their corresponding limits 

are calculated.  

Limits should be defined in relation  to a bank’s capital, total assets or, where adequate 

measures exist, its overall risk level.” Basel II Paragraph 774 

  “The results of stress testing should be reviewed periodically by senior management, 

used in the internal assessment of capital adequacy, and reflected in the policies and 

limits set by management  and the board of directors” Basel II page 192 

  “Supervisors should also review the adequacy of risk measures used in assessing 

internal capital  adequacy and the extent to which these risk measures are also used 

operationally  

 



71 

 

 In setting limits, evaluating business line performance, and evaluating and 

controlling risks more generally. Supervisors should consider the results of sensitivity 

analyses and stress tests conducted by the institution and how these results relate to 

capital plans” Basel II Paragraph 748 

 

Risk Management Literature references :  

 

  Moreover, the relation between risk measures, appetite, tolerance, stress testing and 

credit limits setting was tackled frequently in many reputable Research papers by :  

Committee of European Banking Supervisors, Earnest and Young, KPMG, Institute of 

International Finance, Eric Kuo (Chief Portfolio Manager at the Credit Risk 

Management Group of China trust Commercial Bank,  and SunGard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 8: Various  approaches for Portfolio Management 

Comptroller’s Handbook - Office of Chief Comptroller Portfolio Management 

 

Loan portfolio management process should consist of nine elements 

 

1- Assessment of the credit culture, 

2- Portfolio objectives and risk tolerance limits, 

3- Management information systems, 

4- Portfolio segmentation and risk diversification objectives, 

5- Analysis of loans originated by other lenders, 

6- Aggregate policy and underwriting exception systems, 

7- Stress testing portfolios, 

8- Independent and effective control functions, 
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9- Analysis of portfolio risk/reward tradeoffs. 

 

The above nine elements complement other fundamental credit risk management 

principles the like of comprehensive financial analysis, loan documentation practices, 

and prudent internal controls. 

 

Loan Portfolio Objectives 

Loan portfolio objectives establish specific, measurable goals for the portfolio. 

  

Banks' Board of Directors must ensure that loans are granted with the following three 

basic objectives in mind: 

1- Grant loans on a sound and collectible basis. 

2- Invest the bank’s funds profitably for the benefit of shareholders and the protection of 

depositors. 

3- Satisfy the economic and credit needs of the country. 

 

Strategic Planning for the Loan Portfolio 

Meeting above three objectives require that bank's management and the board of 

directors develop medium- and long-term strategic plans and objectives for the loan 

portfolio. These strategies should be consistent with the strategic direction and risk 

tolerance of the institution. 

During formulating strategic objectives, management and the board should determine: 

 

1- What proportion of the balance sheet the loan portfolio should comprise. 

2- Goals for loan quality. 

3- Risk tolerance (or simply limits) for portfolio diversification, by Industry, line of 

business, geographical region, country, etc. 

4- Loan product mix. 

5- Targeted market share. 

6- Community needs (Economic, social, …etc)  

7- General financial objectives (e.g., increase fee income). 

 

The bank’s loan policies and procedures should communicate and support the strategic 

objectives for the portfolio. MIS should be able to inform management about whether 

performance measures up to plans. Management should evaluate business, marketing, 

and compensation plans to ensure that short-term goals and incentives are consistent 

with strategic portfolio objectives and risk tolerances.  

Financial Goals 

Business plans or budgets detailing the financial goals for the loan portfolio are the 

next step in the strategic planning and goal setting process. Business plans should set 

realistic financial goals that are consistent with strategic goals and risk tolerance 

levels. Bankers and examiners should be alert to aggressive financial goals because 

they generally require high growth and increased risk-taking. 
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Banks typically assess their financial performance using measurements such as 

earnings, return on equity, and return on assets. Financial performance measures 

should also consider the relationship between risk and return.  

 

Banks should assess the risk/return relationship at both the individual loan and 

portfolio level. While more sophisticated loan pricing models include multiple factors 

to differentiate risk. RAROC 

 

Risk Tolerance 

In addition to establishing strategic objectives for the loan portfolio, senior 

management and the board are responsible for setting risk limits on the bank’s lending 

activities. Risk limits should take into consideration the bank’s historical loss 

experience, its ability to absorb future losses, and the bank’s desired level of return. 

Limits may be set in various ways, individually and in combination. Limits on loans to 

certain industries or on certain segments of the portfolio should be set with an eye to 

their impact on the portfolio’s aggregate risk. In other words, as some limits are raised, 

it may be necessary to lower others to maintain the desired overall level of risk. Limits 

should be based on the interrelationship of risk and reward and on the risk to 

capital, earnings, or both. The bank should have a system in place to ensure that 

exposures approaching risk limits are brought to the attention of senior management 

and the board.  

Both on- and off-balance-sheet exposure should be included in the risk limit 

measurement system. Exceeding or modifying established risk limits should require 

their explicit approval. In addition, any proposed changes to the bank’s underwriting 

standards should be evaluated to determine how the change will affect overall 

portfolio risk. 

 

Portfolio Risk and Reward 

Banking is both a risk-taking and profit-making business, and bank loan portfolios 

should return profits corresponding with their risk. Banks’ tendency to underestimate 

or under price credit risk usually results in unfavorable loan loss. Because bank 

managements and boards are responsible for serving their communities, achieving 

acceptable shareholder returns, and protecting the interests of depositors, they need to 

ensure that the loan portfolio provides consistent, reasonable returns. Individual credits 

and portfolio segments should be priced to provide reasonable shareholder returns 

while maintaining adequate capital and allowance levels. 

 

The price (benchmark rate like corridor or LIBOR plus risk premium) charged for an 

individual credit should cover funding costs, overhead/administrative expenses, the 

required profit margin, and risk.  

 

This leaves “risk,” which is the root of the pricing dilemma. The methods used to 

incorporate risk into loan pricing decisions range from simple “pro- rata” allocations 

of existing loan loss reserves and capital to complex estimations of default frequency 
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and probability, loss levels, and loss volatility. Recent developments in credit and 

portfolio risk measurement and modeling are improving banks’ ability to measure and 

price risk more precisely and are facilitating the management of capital and the 

allowance for loan and lease losses.  

However, these methods require accurate risk measurement at the individual 

loan level and robust portfolio risk MIS.  

Even with these developments, the loan pricing decision is clouded. Banks often 

incorporate other revenues attributed to the lending “relationship” into the loan pricing 

decision. The lending relationship has been, and continues to be, used to win other 

business with the customer (cash management services, F/X and derivatives sales, 

custody, etc.). Relationship pricing and profitability measures are important tools for 

managing credit and portfolio returns.  

 

These concepts are increasingly used to identify profitable business opportunities and 

to select lending relationships whose returns are insufficient relative to risk. Bankers 

must be alert to inappropriate application of relationship pricing and return 

methods.  

 

Loans may be booked at unprofitable rates based on the assumption, or promise, that 

other profitable business will follow. When the other business fails to materialize, the 

returns may be insufficient to compensate the bank for the credit risk. Banks should 

have systems to accurately measure relationship returns, and must exercise tight 

controls over loans granted on the basis that relationship profitability will be achieved 

in the future. 

  

Portfolio risk and return concepts encompass almost all of the credit risk measurement 

and management principles discussed throughout this section 

.  

Ultimately, the risks in individual credits, lending relationships, portfolio segments, 

and entire portfolios will be incorporated into pricing decisions through discrete risk-

based allowance and capital charges. For now, pricing for risk continues to be a 

developing science. Banks are encouraged to develop sufficient systems to measure 

and price risk within credits and portfolios accordingly.  

 

The Loan Policy 

The loan policy is the primary means by which senior management and the board 

guide lending activities. Although the policy primarily imposes standards, it also is a 

statement of the bank’s basic credit philosophy. It provides a framework for achieving 

asset quality and earnings objectives, sets risk tolerance levels, and guides the bank’s 

lending activities in a manner consistent with the bank’s strategic direction. Loan 

policy sets standards for portfolio composition, individual credit decisions, fair 

lending, and compliance management.  
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Frequently, the bank’s general lending policy will be supplemented by more detailed 

underwriting standards, guidelines, and procedures.  

 

The format should be tailored to fit the needs of a particular bank, and the scope and 

detail should be corresponding with the sophistication of the bank’s lending activities.  

 

The loan policy should be written. The policy should provide a realistic description of 

where the bank wants to position itself on the risk/reward spectrum. It needs to 

provide sufficient freedom for a bank to respond to good business opportunities while 

at the same time as controlling credit risk. In normal circumstances, a bank should be 

able to achieve portfolio objectives and respond to changing market conditions 

without triggering a limit. Limits should not be so conservative that insignificant 

changes breach them, nor should they be so liberal that they have no practical effect.  

 

For the policy to be an effective risk management tool, it must clearly establish the 

responsibilities of those involved in the lending process. For example, who is 

authorized to approve a covenant violation, who arbitrates risk rating differences, can 

a credit-scored decision be overridden? Lenders must know what is expected of them. 

When policy is vague or too broad, credit standards may be unclear and virtually 

nothing may be regarded as an exception. If the policy states that a bank will extend 

credit to established businesses, almost any company would qualify. But a policy 

further requiring the business to be profitable, in operation for at least two years, and 

located within the bank’s community is providing meaningful guidance.  

 

When policy is too prescriptive and particular, exceptions to policy will become the 

rule and meaningless exception data will mask meaningful trends, thereby diminishing 

the effectiveness of the policy.  

 

Because exceptions are so important, the policy should address them specifically; it 

should state when they are acceptable and how they should be identified, mitigated, 

and documented. Some lending standards, such as those that implement legal 

requirements or those whose violation quickly translates into losses, have greater 

significance than others. More substantive exceptions should have heightened 

reporting requirements to senior management and the board. Failure to comply with 

the provisions of loan policy concerning exceptions is generally regarded as a material 

weakness.  

 

Significant numbers of material exceptions should be a factor in a lender’s 

performance evaluation.  

Policies should be periodically reviewed and revised to accommodate changes in the 

bank’s strategic direction, risk tolerance, or market conditions.  

 

Policy review should consider the organizational structure, breadth and complexity of 

lending activities, capabilities and skills of lending personnel, and strategic portfolio 
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quality and earnings objectives. Changes in regulations and business conditions also 

need to be considered.  

 

In addition to providing an opportunity for change, the review should evaluate how 

well the policy has guided lending decisions. For example, a high volume of 

exceptions indicates that many loan decisions are being made outside the policy. This 

could mean that the bank is assuming more risk than is desirable or that the policy is 

too restrictive. If the bank’s policy is too restrictive, easing it could increase business 

opportunities without unduly increasing risk. Conversely, the absence of exceptions 

may indicate that the policy is too vague, and a tightening of the policy could 

strengthen the controls on loan quality. All policy reviews should include the 

organizational unit responsible for assessing compliance with policy.  

 

Loan Approval Process 

The loan approval process is the first step towards good portfolio quality. When 

individual credits are underwritten with sound credit principles, the credit quality of 

the portfolio is much more likely to be sound. Although good loans sometimes go bad, 

a loan that starts out bad is likely to stay that way. The foremost means to control loan 

quality is a solid loan approval process. 

 

 

The OCC does not recommend any particular system of loan approval.  

However, every loan approval process should introduce sufficient controls to ensure 

acceptable credit quality at origination. The process should be compatible with the 

bank’s credit culture, its risk profile, and the capabilities of its lenders. Further, the 

system for loan approvals needs to establish accountability. 

  

An effective loan approval process establishes minimum requirements for the 

information and analysis upon which a credit decision is based.  

It provides guidance on the documents needed to approve new credit, renew credit, 

increase credit to existing borrowers, and change terms in previously approved credits. 

It will also designate who has the authority to approve credit or changes in credit 

terms. Loan authorities should be corresponding with the experience of the 

lender/credit officer and take into consideration the type of credit, the amount of 

credit, and the level of risk involved. 
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Appendix 9 : Public Budget - Revenue.  

Amounts in EGP million 

Description The Budget  Sector % of Total Revenue 

Total Revenues 303,622  

Tax Revenues 207,410 68% 

Taxes on Income, Profits 91,245 30% 

From EGPC (petroleum) 34,075 11% 

From SCA 

(Suez Canal Authority) 
11,800 4% 

From CBE - 0% 

From other units 23,674 8% 

Income Tax (Individuals) 21,696 7% 
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Taxes on Property 13,089 4% 

Taxes on Goods and Services 84,594 28% 

Taxes on International Trade 14,788 5% 

Other Taxes 3,694 1% 

Grants 10,103 3% 

Current  8,471 3% 

Capital 1,632 1% 

Other Revenues 86,109 28% 

Property Income 56,996 19% 

From EGPC 15,027 5% 

From SCA 16,118 5% 

From CBE 15,012 5% 

From economic authorities 2,207 1% 

From companies 3,991 1% 

Other (from EGPC & TML ) (534) 0% 

Other 5,175 2% 

Sales of Goods and Services 17,819 6% 

Financing Investment 6,595 2% 

Other 4,699 2% 

 

 

Appendix 10 : Public Budget - Expenditure. 

Amounts in EGP million 

Description 
 The  Budget Sector  % of Total 

Expnditure 

Total Expenditures 470,992  

Compensations of employees 122,818 26% 

Salaries and wages 99,926 21% 

Social contributions 11,589 2% 

Other 11,303 2% 

Purchase of Goods and Services 26,826 6% 

Goods 10,599 2% 
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Services 11,516 2% 

Other 4,711 1% 

Interests 104,441 22% 

Foreign interests 3,418 1% 

Domestic interests 101,023 21% 

To NIB & SIFs 20,398 4% 

To others 80,625 17% 

Subsidies, Grants and Social  Benefits 150,193 32% 

Subsidies 134,963 29% 

To GASC 30,282 6% 

To Petroleum 95,535 20% 

To others 9,146 2% 

Grants 5,305 1% 

Social Benefits 9,367 2% 

Contribution to SIFs 6,200 1% 

Other 3,167 1% 

Other 558 0% 

Other Expenditures 30,796 7% 

Defense 26,018 6% 

Other  4,778 1% 

Purchases of Non-Financial Assets 

(Investments) 
35,918 8% 

Fixed assets 28,997 6% 

Others 6,921 1% 

 

 

 

Appendix 11 : Enhance  Small and Medium Enterprises (SME) Lending Appendix 

 

Small and Medium Enterprises (SME) diversification and Economic development 

advantages were emphasized by the Egyptian Economists and most of the banking 

sector officials. The importance and benefits were comprehensively and scientifically 

covered by the 2010 EBI first winner researcher (my colleague Mr. Ahmed Hussein A. 

Gawad: Facilitating Banks' Loans to SME).  

 

However, and despite the almost complete legislative and organizational structure and 

incentives scheme granted to financing the SME, it seems banks' are still refraining 

from financing SMEs.  
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Specialized units exists in almost all of the Egyptian Banks, Capital charge incentives 

by CBE and Basel II (for entities with sales up to EGP 7 million) , the CBE also 

exempted banks' deposits - equivalent to the size of direct Loans and credit facilities 

extended thereby to finance SMEs - from the 10%  required reserve ratio, specialized 

periodical  conferences  and, even,  a specialized electronic portal by the EBI. 

 

Central bank of India, one of the top 10 nominal GDP countries and one of the G20 

major economies, stipulated in its Micro, Small and Medium Sized Enterprises 

(MSME) policy that Indian banks should maintain around 60% of loan portfolio to 

MSME sector, out of which, 60% should be dedicated to Micro finance
15

.  

Mahater Mohamed in his visit to Egypt along with many economists emphasized the 

importance of Micro projects and SME to economic development.  

 

However, and despite of all of this importance and facilities, still it seems that the 

Egyptian banking sector perceives the obstacles to be greater than the return.  

    

Due to the large numbers of SMEs, Banks' approach should entail a smooth approval 

and monitoring process, less sophisticated than Corporate Borrowers and more 

sophisticated than consumer borrowers. Finance should be based on a set of over the 

shelf products (standardized products) with a check list assessment style.  

 

To enhance the credit quality of SME loans banks may increase the level of collateral 

base and lease finance. 

 

Depending on the fact that presented financials are usually not accurate, central bank 

of Egypt is urged to maintain a wider Auditors' list for the SME auditors, where this 

will help enhancing the financials quality and hence will improve credit assessment 

 

One of the ideas to enhance the SME, mentioned in Al Mal Newspaper, was to urge 

large institutions to adopt/sponsor a number of SME companies, for example to be 

listed in the vendor list of this institution. Further insights to this idea, is to establish 

centralized workshops for these enfant industries near to the sponsors (large 

institutions), this will facilitate collateral management and monitoring tasks for banks. 

This establishment of these centralized workshops is to be in coordination with 

respective industrial modernization Authority, Development Banks, Sponsor Large 

institutions.  

 

However, the real cornerstone/secrete key to enhancing the level of the SME loans in 

Egypt is the real credit guarantee, where all the current available credit guarantee 

entities in Egypt proven to be extremely delayed in repaying their claims as per EBI 

                                                 
15

 Central Bank of India 2010 : Micro, Small and  Medium Enterprises (MSME) loan policy 
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SME Research. In this respect, the researcher suggests refereeing to Regional and 

international Development Banks.  

Appendix 12: EBI Specialized Events and Track record 

The Egyptian Banking Institute delivers a diversified number of events with the 

ultimate mission to shape valuable debate, creating solutions whilst re-making of the 

“Beyond-training concept”. 

EBI, strategically contributes towards the build-up for the most recent topics of 

interest to those working in the banking and financial sectors in general, in addition to 

policy makers alike. Besides hosting local experts and professionals, EBI events 

feature international visiting experts, who share their global expertise on topics of 

particular relevance to the Egyptian agenda of the banking sector. 

Over the past 20 years, EBI has produced a number of highly strategic events with a 

market defining print. Portfolio of past EBI events mainly includes: 

1. Corporate Governance from a Banking Perspective - February 2003, in Cooperation 

with Center for International Private Enterprise  - an ICAAP related topic 

2. Risk Management and Corporate Governance - 6-7 April 2005, in Cooperation with 

the Institute of International Finance  

3. Governance in Banking - March 2006, in cooperation with Union of Arab Banks  

4.  Highlights on the Proposed New Basel Capital Accord - June 2003, in Cooperation 

with the Commercial International Bank – Egypt  

5. Breaking Down the Barriers in Foreign Exchange for Developing Markets October 

2003, in Cooperation with ABN – AMRO Bank  

6. Macroeconomic Policies and Performance - December 2003, in Cooperation with the 

USAID Project (TAPR)  

7. Making SME Finance Profitable - April 2004, in cooperation with the North Africa 

Enterprise Development, the International Finance Corporation and the World Bank 

8. Development of SME Lending - March 2005, in Cooperation with Deutsche Bank & 

AIT Consulting  

9. Role of Banks In SMEs Finance - May 2006  

10. Small and Medium Enterprises Electronic Portal, in co-operation with IDSC, 11
th

 

February & 28
th

 of March 2007  

11. Launching the National Strategy for Micro Finance In Egypt - May 2004  

12. Securitization in Egypt - June 2005, in Cooperation with the Capital Market Authority 

and the USAID Project (Egypt Financial Services)  

13. Partnership between Banks & NGOs in Providing Micro Finance - September 2006  

14.  Role of Auditors in Governance, Roundtable Discussion – 5
th

 of March 2007In 

cooperation with CIPE  

15. Regional Conference on Corporate Governance & Reform in Cooperation with EIOD 

& FSVC – 7
th

 & 8
th

 of May 2007  

16. Current Market Turmoil in the Era of Globalization - 9
th

 June 2008  

http://www.ebi.gov.eg/Intl%20Programs/Current%20Market%20Turmoil%20in%20the%20Era%20of%20Globalization-Brief.html
http://www.ebi.gov.eg/Intl%20Programs/Current%20Market%20Turmoil%20in%20the%20Era%20of%20Globalization-Brief.html
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 ·       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Senior Bankers Alumni (Senior Bankers Club) Seminars:  

 Basle II Principles (June 2005)  

 Balanced Score Cards (June 2005)  

 The New Egyptian Tax Law (July 2005)  

 Developments in the Egyptian Stock Exchange (June 2006)  

seniors' Alumni: Dr. Ahmed Darwish, Minister of Administrative Development 

(February 6)  

 Future Leaders Alumni: "Personality Profiling and Job Personality Matching" 

(November 25)  

  

International Partners   

 

Building partners for success 

 

EBI's international team works to attain strategic relationships with international 

entities, with a view to introduce the best international practices and latest financial 

trends to the banking and financial sectors.  

  

EBI works with the vision of developing the banking and financial sectors' 

professionals through approaching the best qualified international organizations and 

experts to bridge the gap between Egyptian and international know-how. Utilizing 

donor funds reasonably to support EBI activities. 

  

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 

 

Banks and Central Banks 

Bank of England 

Central Bank of Egypt 

European Central Bank 

Credit Suisse 

Standard Chartered 

International Organizations “Financial related” 
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International Finance Corporation 

The World Bank 

USAID 

European Union 

British Council 

Certified Internal Auditor 

 

Financial Media and IT 

Euro money 

Financial Times 

Microsoft 

 

 

 

 

 

 

Appendix 13 : Proposed Data infrastructure enhancement road map 

 

It is highly recommended to invite reputable portfolio and risk management IT 

providers to conduct a detailed data analysis and configuration for the Egyptian 

banking sector as a whole, under the sponsorship of the EBI. The out put of this 

analysis and study should be: 

- A

ssessing the data infrastructure for the Egyptian banking sector and its readiness for 

advance modeling and analytical techniques 

- D

etermine the level of data granularity/details needed 

- D

etermining the data gaps (data attribute missing) that should be prepared by Egyptian 

banks 

- P

utting road map for the Egyptian Banking sector automation and enhancement 

 

Success factors for this project/ conference/ workshop 

 

- I

T provider(s) should be reputable companies with a proven track record. 

- I

T provider(s) should be willing to provide their services at zero or minimal cost, where 

this conference is considered a good promotional event for them. 

 

Road map and data gaps should be provided on a high level data to benefit the 

majority of Egyptian banks. For sure the data infrastructure and quality will differ 
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from one bank to another, however, there is some major common factors that does not 

exist or should be amended in most of the Egyptian banks. As an example for the data 

gaps that should be highlighted by the IT provider(s) is he Probability of default for at 

least five historical years all across the Egyptian Banks. what are the major data 

infrastructure changes and granularity level needed by the Egyptian banks to enable 

them to use best practices models.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 14 : Glossary of main terminologies  

Risk Appetite 

The amount of risk, on a broad level, that an organization is willing to take on pursuit  

of value. 

 

Risk Tolerance  

 

Operating within risk tolerances provides management greater assurance that the 

company remains within its risk appetite, which, in turn, provides a higher degree of 

comfort that the company will achieve its objectives. 
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To ensure that the risk appetite remains within the boundaries of business plan and 

capital management thresholds. Risk tolerance are measures of risk used to monitor 

exposure compared with the stated risk appetite.  

 

 Credit Metrics:  

 Parameters or measures of quantitative assessment used for measurement, comparison or 

to track performance or production. Analysts use metrics to compare the performance 

of different companies, despite the many variations between firms. 

 

 Credit Value at Risk (CVaR ): 

Estimates the “maximum” loss level that is going to occur with a low probability 

(usually 5%) within a certain time horizon (usually a year) at a certain confidence 

level (usually 95%). If the losses are larger than this threshold, the bank defaults, i.e. 

the out come of this calculation is a proxy of unexpected loss, and hence should be 

covered by required capital.  

 

 

 Probability of Default ( PD): 

 The degree of likelihood that the borrower of a loan or debt will not be able to make the 

necessary scheduled repayments. 

  

 Default correlation: 

describe the relationship between default probabilities and conditional default 

probabilities for any two assets based on their ratings and industry classifications 

 

Loss probability Distribution: 

The relation between a loss level and its probability of occurrence of the bank’s 

portfolio.  

 

Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) : 

An adjustment to the return on Capital (ROC) that accounts for the element of risk 

Risk-adjusted return on capital (RAROC) gives decision makers the ability to compare 

the returns on several different projects/ clients with varying risk levels. RAROC was 

popularized by Bankers Trust in the 1980s as an adjustment to simple return on capital 

(ROC). 

RAROC = Revenue – Expenses – Expected Loss* + income from Capital** 

         Capital 

* Income from capital = (capital charges) X(risk-free rate), depending on the fact that 

even capital charges (minimum required capital : 10% of Risk weighted Assets) is also 

invested by Banks. 
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** Expected loss (EL)= average anticipated loss over the measurement period (usually 

one year) 

 

i.e. Expected loss (EL)  = Probability of Default (PD)  X  Exposure at time of 

Default (EAD) X Loss percent in time of Default (Loss Given Default (LGD))   

 

Unexpected Loss: 

The unexpected loss is the average total loss over and above the mean loss. It is 

calculated as a standard deviation from the mean at a certain confidence level at a 

certain confidence level. It is also referred to as Credit VaR. 

Basel 2.5: 

Basel Committee on Banking Supervision's regulations requiring banks to hold greater 

capital against the market risks they run in their trading operations mainly to account 

for the credit risk embedded in the trading book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research Main Worksheet (Main Source :CBE and Ministry of Finance) 
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Source of 

data 
  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2013Projection 

Assumption and 

source of data 

CBE  

GDP- at current market 

prices-EGP mn 

      

417,500  

      

485,300  

      

538,500  

      

617,700  

      

744,800  

      

895,500  

   

1,042,200  

   

1,206,600  

      

1,371,000  

      

1,542,300  

      

1,734,532   Ministry of Finance  

calculated Growth Rate 10% 16% 11% 15% 21% 20% 16% 16% 14% 12% 12% Calculated 

CBE 

Real GDP (at market 

prices) 

      

391,000  

      

407,000  

      

425,200  

      

454,300  

      

486,500  

      

798,100  

      

835,500  

      

878,500  

         

894,000  

         

913,979  

     

935,000.18  

 Projected given 

percentage of growth 

in 

 Real GDP ( Ministry 

of Finance)  

calculated Growth Rate 3.2% 4.1% 4.5% 6.8% 7.1% 64.0% 4.7% 5.1% 1.8% 2.2% 2.3% 

Ministry of  Finance 

% of Real GDP 

growth  

(first nine Months of 

2012/2013) 

CBE Overall Deficit 

        

43,559  

        

45,877  

        

51,643  

        

50,386  

        

54,697  

        

61,122  

        

71,826  

        

98,038  

         

134,460  

         

166,705  

         

239,903   Ministry of Finance  

calculated Growth Rate 13% 5% 13% -2% 9% 12% 18% 36% 37% 24% 44%  calculated  

calculated     percent of GDP (%) 10% 9% 10% 8% 7% 7% 7% 8% 10% 11% 14% Calculated 

CBE 

Net Domestic Debt of 

Government  

      

252,185  

      

292,721  

      

349,169  

      

387,719  

      

478,173  

      

478,811  

      

562,327  

      

663,818  

         

808,113  

         

990,529  

      

1,290,800  

 projected as average 

last 2 years  

of Net Debt to Gross 

Debt  

calculated Growth Rate 14% 16% 19% 11% 23% 0% 17% 18% 22% 23% 30%  calculated  

calculated 

Net Domestic Debt of 

Government / GDP (%) 60% 60% 65% 63% 64% 53% 54% 55% 59% 64% 74%  calculated  

CBE  Gross Domestic Debt  

      

334,973  

      

425,607  

      

504,681  

      

587,405  

      

630,966  

      

658,307  

      

755,297  

      

888,715  

      

1,044,898  

      

1,238,137  

      

1,446,600   Ministry of Finance  

calculated Growth Rate 5% 27% 19% 16% 7% 4% 15% 18% 18% 18% 17% Calculated 

calculated 

 Gross Domestic Debt / 

GDP ( % ) 80% 88% 94% 95% 85% 74% 72% 74% 76% 80% 83% Calculated 

Ministry of 

Finance  

Interest rate on 91 days 

T. Bills 8.31% 8.41% 10.12% 8.82% 8.65% 6.97% 11.32% 9.86% 10.12% 13.38% 13.35% 

Ministry of Finance 

and CBE 

Ministry of 

Finance and 

CBE 

Average interest rates on 

Short term loans 

 ( less than a year) 13.7% 13.4% 13.4% 12.7% 12.6% 12.2% 12.4% 11.4% 10.8% 11.6% 12.2% 

Ministry of Finance 

and CBE 

Ministry of 

Finance  

and CBE 

Average interest rates on 

Time Deposits  

( 3 months) 8.69% 7.96% 7.66% 6.53% 6.03% 6.09% 7.03% 5.97% 6.52% 7.26% 7.77% 

Ministry of Finance 

and CBE 

Ministry of 

Finance CBE Discount Rates 10.0% 10.0% 10.0% 9.0% 9.0% 10.4% 9.0% 8.5% 8.5% 9.5% 10.3% 

Ministry of Finance 

and CBE 

calculated growth rate Interest rate 0.0% 1.2% 20.3% -12.8% -1.9% -19.4% 62.4% -12.9% 2.6% 32.2% -0.2% Calculated 
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Thank You, 

on 91 days T. Bills  

calculated 

growth rate Average 

interest rates on 

 Short term loans ( less 

than a year) 0.0% -2.2% -0.1% -5.1% -0.6% -3.3% 1.4% -8.4% -4.5% 7.3% 4.9% Calculated 

calculated 

growth rate Average 

interest rates on  

Time Deposits ( 3 

months) 0.0% -8.4% -3.8% -14.8% -7.7% 1.0% 15.4% -15.1% 9.2% 11.3% 7.0% Calculated 

calculated 

growth rate CBE 

Discount Rates -4.8% 0.0% 0.0% -10.0% 0.0% 15.3% -13.3% -5.6% 0.0% 11.8% 7.9% Calculated 

CBE 

Loans and Discounts as 

percentage of  

Total Assets 49% 47% 44% 43% 38% 37% 40% 38% 38% 37% 37% 

anticipated to be 

same as last year 

calculated Growth Rate -8% -5% -6% -2% -11% -2% 6% -3% -2% 0% 0% Calculated 

CBE 

T.Bills and Bonds as 

percentage of  

Total Assets 19% 22% 24% 25% 19% 19% 30% 33% 37% 41% 41% 

anticipated to be 

same as last year 

calculated Growth Rate 9% 13% 12% 5% -26% -1% 63% 9% 12% 9% 0% Calculated 

CBE Unemployment Rate (%) 11.0% 10.3% 11.2% 10.6% 8.9% 8.7% 9.4% 9.0% 12.0% 13.0% 13.6% 

projected - Ministry 

of finance  

monthly bulletin 

calculated Growth Rate 10% -6% 9% -5% -16% -2% 8% -4% 33% 8% 5% Calculated 

Ministry of 

Finance Inflation         11.0% 11.7% 16.2% 11.7% 11.0% 8.6% 9.6% Ministry of Finance 



 
 
 

 الف ائز الثاني
 

12البنوك المصرية خالل العقد األول من القرن ال     في االستثمارإدارة محافظ    
ةمع اإلشارة إلى أثر المزاحم   
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 محمود فرج محمود فرج

 المصرفيإدارة التسويق    –ثان    مصرفي
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 مقـدمـة

يحتل القطاع المصرفى مركزاً حيوياً فى النظم اإلقتصادية والمالية بما له من تأثير إيجابى على التنمية اإلقتصادية منن         

تعتبنر المصنات  وعنة علنى اإلثنترماتا ت المفتل نة، مخالل تعبئة المدخرات الكافية ، والتوزيع الكفء لهنه  المندخرات المج

و صنبح  الوقن  الحنالى ثنية فنى بنناء الهيكنل اإلقتصنادى للدولنة، ولقند إزدادت  فميتهنا فنى إحدى الدعامات الكبنرى واسثا

عتمد عليها فى تطوير وتنمية مفتلف قطاعات اإلقتصاد القومى، فهى  داة من  دوات اإلثنترمات تشكل فيما بينها  جهزة فعاله ي  

ما تزاوله من  عمنال مصنرفية وإنمنا يتعندا  إلنى خلن  الجنو قتصر نشاطها على ية اإلقتصادية، وال يتلعب دوتاً فاماً فى التنم

 المناثب والتربة الصالحة للتنمية اإلقتصادية .

، وكلمنا نمنا وات نع فنها النشناط خلها شتى ننواحى النشناط اإلقتصنادىإن المصات  فى مجموعها تكون حلقة تت اعل دا        

عمليات المصات  وتعددت خدماتها، ويصبح من اسفمية بمكنان الندوت  إت ع  بالتالى الحلقة التى تحيط به وزادت تبعاً لهلك

 الهى تلعبه فى التنمية اإلقتصادية .

لنظم اإلتصاالت والمعلومات البد له  ن يالحظ  إن المتتبع للتطوتات اإلقتصادية العالمية والتقدم التكنولوجى المت اتع        

ن تحول جوفرى نحو اسخه بأثباب اإلقتصاد الحنر وللياتنه .. وقند صناحب فنها مدى التغير الهى تشهد  ال احة اإلقتصادية م

، و صننبح  ال نناحة المصننرفية تح ننل بالم ننتجدات حننرت علننى الم ننتوى المننالى والمصننرفىالتغيننر موجننات مماثلننة مننن الت

لتنمينة فنى  نل والمبتكرات من حيث خل   دوات مالية متطوتة  و الدخول فنى مجناالت و نشنطة جديندة لمواجهنة طموحنات ا

 ( . 4، صم7991، ) ال ي ىتصاد العالمى واإلقليمى والمحلى الوضع الرافن لهيكل اإلق

علنى فيكنل محنافظ اإلثنترمات فنى البننور المصنرية واسدوات اإلثنترماتية التنى  للتعنر  تنأت  الدتاثنة فنه  فنان لنها        

البننور المصنرية  التعر  علنى مندى تطبين وكها ، القرن الحالىالل العقد اسول من إثتفدمتها فى تحقي   فدافها المفتل ة خ

 لألثس العلمية فى تكوين محافظها اإلثترماتية وال ياثات واإلثتراتيجيات المتبعة فى إداتتها .

 مشكلة البحث :

، وتتمرنل ا موالهنا ت ترمر فيهتتكون محافظ اإلثترمات فى البنور من مجموعة القروض واسوتاق المالية المفتل ة التى         

ضنافة إلنى ، باإلمفناطر نقنا ال نيولةمع تف يض دتجنة المفناطر وبصن ة خاصنة ، عائد  قصىفى تحقي  الرئي ية  فدافها 

، وبالتالى تكمن مشكلة البحث فى اإلجابة علنى م ئولياتها اإلجتماعيةام بـالقياد القومى وـاإلضطالع بدوتفا فى تنمية اإلقتص

 ال ؤال التالى : 

، هللإ تطللت الب الباللصر التكللن ة دكللص ح فت است محللاتن تطللتحتاس متاصلللة للحللد مللح التنللاحن ف  للا ت ال ا للد مللح  ا  للة  -

 اإلقتكا  ة فاإلجتتال ة مح  ا  ة أخنى ؟ أهداتهافدحق ق 

 أهت ة البحث

وفنو القطناع المصنرفى  ،به فهو من  فم القطاعات اإلقتصنادية فنى مصنر القطاع المتصل تنبع  فمية البحث من  فمية        

الهى ي عد حلقة وصل مهمة فى اإلقتصاد القومى والهى ي افم بشكل فاعل فى البناء اإلقتصنادى منن خنالل الندوت النهى يلعبنه 

  :النقاط التالية من خالل  فمية البحث  إيجازويمكن ، فى تمويل كافة القطاعات اإلقتصادية

إبراز الدوت الهام الهى تلعبه البنور المصرية فى دفع عجلة اإلقتصاد القنومى بععتباتفنا منن  فنم القطاعنات اإلقتصنادية  .7

 فى مصر . 

ة بتحقين  الربحينة اإلداتة الجيدة لمحافظ اإلثترمات فى البننور المصنرية ثنو  يمكنهنا منن الموائمنة بنين  فندافها المتعلقن .2

 قتصادية واإلجتماعية من جهة  خرى .  واسفدا  اإل، واسمان من جهة

وبما يح ن من وضنعها المنالى ، نور المصرية وفقاً لألثس العلميةتقديم مقترحات إلعادة فيكلة محافظ اإلثترمات فى الب .3

 المناف ة العالمية .ومواجهة ويجعلها  كرر قدتة على مواكبة التطوت اإلقتصادى 

 قلة الدتثات التى تبحث فى موضوع محافظ اإلثترمات فى البنور المصرية .   .4

 أهداف البحث

واسدوات اإلثنترماتية التنى إثنتفدمتها فنى تحقين   فندافها ، ى البننور المصنريةالتعر  على فيكل محافظ اإلثنترمات فن .7

 .  27المفتل ة خالل العقد اسول من القرن الــ 

 ور المصرية لألثــس العلمية فى تكوين محافظ اإلثترمات . التعر  على مدى تطبي  البن .2

 التعر  على ال ياثات واإلثتراتيجيات المتبعة فى إداتة محافظ االثترمات ف  البنور المصرية .  .3
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إبراز الدوت الهى تلعبه البنور المصرية فى إداتة محافظ اإلثترمات بععتبات  دوت جديد وو ي ة حديرة  صبح  تزاولهنا  .4

 زيادة العائد وتقليل المفاطر .        بهد 

 تقديم مجموعة من التوصيات لتعظيم اإلثت ادة من موضوع البحث .  .5

 تنفض البحث 

 ي عى البحث إلى إختبات مدى صحة ال روض التالية :        

 إثتطاع  البنور المصرية تكوين وإداتة محافظ إثترمات متنوعة . .7

 العلمية فى تكوين محافظ اإلثترمات .تتبع البنور المصرية اسثـس  .2

 تكز القطاع المصرفى المصرى على توجيه التمويل لقطاع بعينه دون القطاعات اسخرى . .3

فى اسوتاق المالية و ذون الفزانة الحكومينة بهند  ، لإلثترمات فى توجيه إثترماتاتهالقطاع المصرف  المصرى  توثع .4

 يجب .تشغيل ال يولة المتوفرة لديه  كرر مما 

، لإلثترمات فى اسوتاق المالية و ذون الفزانة الحكومية لتشغيل فى توجيه إثترماتاتهتوثع القطاع المصرف  المصرى  .5

 .الفاصة به ثترمات اإلمحافظ  ، من  جل تحقي   فدا المتوفرة لديهال يولة 

الموائمنة فيمنا بنين ، الفاصنة بهناإثتطاع  البنور المصرية من خالل ثياثنات وإثنتراتيجيات إداتة محنافظ اإلثنترمات  .6

 واسفدا  اإلقتصىادية واإلجتماعية من جهة  خرى . ،الربحية واسمان من جهة

، منن خنالل زينادة دفنع عجلنة النمنو لإلقتصناد القنومى، وزينادة معندالت التو ينف ثافم القطاع المصرفى المصرى فى .1

 القطاع الفاص .  وتحديداً للقطاعات المفتل ة الممنوح التمويل 

 الفاصة بها .محافظ اإلثترمات تشكيلة  مكونات / يوثر حجم الودائع فى البنور المصرية على .8

 لتلك القطاعات . الممنوح التمويلحجم رية وفقاً للقطاعات المفتل ة بحجم الودائع فى البنور المص يرتبط .9

 فى البنور المصرية .عصدات قواعد لتنظيم ثياثات محافظ اإلثترمات بالبنك المركزى المصرى  يلزم قيام .71

  دف  البحث 

  . م 2171وحتى عام   2111يغط  البحث ال ترة من عام   الحدف  الزما  ة :) أ ( 

 جمهوتية مصر العربية .حدود القطاع المصرفى المصرى داخل يتم إجراء البحث على  الحـدف  التكا  ة :)ب( 

 أطلصب البحث 

 ماهج البحث : - أ

فن   المننه  الوصن ى التحليلنىبهد  اإلجابة على مشنكلة البحنث وإثبنات مندى صنحة فروضنه . تنم اإلعتمناد علنى         

  ينة التاتيفينة والمننه  االثنتقرائىلدتاثنة الفل المننه  التناتيفىبينما تم اإلعتماد على  ليل البيانات اسولية والرانوية ،تح

 لدتاثة الحاضر وإثتشرا  الم تقبل .

 البحث :فل اة مجتتع   - ب

باإلضنافة إلننى البنننك ، العاملنة فننى ال ننوق المصنرفى المصننرى  بنننورمنن ال بنكنناً (  41يمرنل حجننم مجتمنع البحننث )        

حصر مجتمع نظراً إلمكانية د على  ثلوب العينة اإلحصائية فى دتاثة مجتمع البحث ، وتم اإلعتما.  المركزى المصرى

    ) البنك المركزى المصرى ( .وفى جهة واحدة  لدى، وتوافر بيانات مجمعة عن نتائ   عمال البنور المصرية  البحث

 مكا س جتع الب ا ات :  -جـ 

 التكا س الحا ص ة 

الكتنب ، والتنى تتمرنل فنى للبحنث منن خنالل المصنادت الرانوينة تم جمع المعلومنات الفاصنة باإلطنات النظنرى        

ال ننابقة التننى تناولنن  اسبحنناو والدتاثننات و، ع العربيننة ذات العالقننة، والنندوتيات، والمقنناالت، والتقنناتيروالمراجنن

 المواقع اإللكترونية على شبكة اسنترن  .، باإلضافة إلى موضوع البحث

 

 التكا س األفل ة 

ير ال ننوية للبننك التقنات والتحليلنى للبحنث منن خناللباإلطنات العملنى تم جمنع البياننات والمعلومنات الفاصنة         

الكتناب اإلحصنائى  ، باإلضنافة إلنىبشأن اإلقتصناد القنومىوزاتة التفطيط التقاتير ال نوية ل، والمركزى المصرى

      ال نوى للجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء .
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 الدساطــات السابقـة 

، فت تا  للى للنض ت السابقة التندب ة بتصضصع البحثتى تحاس دحق ق أهداف البحث دم تجناء مسح مكتبى للدساطا       

 ألهم  تا ج األ ب ــــات السـابقــة :

، سطللالة ماجسللت ن ب اللصال ل دحل للإ محثمللة اإلطللتحتاس تللى التكللاسف التجاس للة ال تا للة ، م ( 8002، )  ساطللة ا تللد (1)

  ساطة د ب ق ة ل  اة مح التكاسف التجاس ة ال تا ة الناصة ل . 

خم نة مصنات  لتمرينل  ختيناتإ على عينة منن المصنات  التجاتينة اليمنينة الفاصنة ، وتنم الدتاثة تم إجراء فه         

نننك الننوطنى ، بنننك الننيمن الب) بنننك الننيمن النندولى ، البنننك التجنناتى اليمنننى ، بنننك الننيمن والكوينن  ،  مجتمننع البحننث وفننى

ضعف  و محدودية وجود محافظ إثنترماتية متنوعنة فنى البننور التجاتينة الفاصنة  وتتمرل مشكلة البحث فى، والفلي  (

 فى اليمن وفها يؤثر على دوتفا التمويلى فى مجال اإلثترمات والتنمية . 

وتهد  فه  الدتاثة إلى تحليل واقع محافظ اإلثترمات فى المصات  التجاتية، ومعرفة وتحليل العوائد والمفاطر         

 باإلعتماد على بعض اسثاليب االحصائية . همحافظ اإلثترماتية للمصات  المبحوثالمالية لل

 فدصصلب الدساطة تلى الاتا ج التال ة :

 المصات  التجاتية تمرل  حد القطاعات المالية الهامة التى يجب تطويرفا لتحقي  فد  إنشاء ثوق لألوتاق المالية . .7

يؤدى إلى زيادة إثترماتات تلك المصات  فى القطاعات اإلقتصادية، متى المصات  التجاتية  إن زيادة تؤوس  موال  .2

مننا كاننن  فنننار إداتة إثننترماتية فاعلننه تعننزز دوت المصننات  التجاتيننة فننى تمويننل الشننركات والمشنناتيع اإلثننترماتية 

 المنتجة .

اطر وتجنب الف نائر المحتملنة إتباع إثتراتيجية التنويع للمحافظ اإلثترماتية للمصات  التجاتية يعمل على توزيع المف .3

 من ناحية، وتنمية إيراداتها من ناحية  خرى .

، و نهنا تتركنز افظهنا اإلثنترماتية محندودة للغاينة، و ن  دوات محالتجاتية نشاطات مصنرفية تقليدينة تماتس المصات  .4

 بشكل تئي ى فى القروض وال ل يات و ذون الفزانة وشهادات اإليداع .

، اسمنر ف إداتة محنافظ اإلثنترمات للمصنات لتى شملتها الدتاثة منن معوقنات تتمرنل فنى ضنعتعانى جميع المصات  ا .5

، وزينادة صنات ، وبالتنالى ضنعف العوائند المحققنة للمتوثيع نشاطها ومجناالت عملهنا قدتتها بشأنالهى  ثر ثلباً على 

 المفاطر التى يمكن  ن تتعرض لها .

معظننم نشنناطها اإلثننترماتى علننى  ذون الفزانننة والتننى ت عنند مننن  قننل  نننواع تعتمنند المصننات  التننى شننملتها الدتاثننة فننى  .6

 اإلثترماتات مفاطرة .

 فأفصب الدساطة باألدى :

إلثننترمات فننى الشننركات المحليننة ضننروتة تشننجيع المصننات  التجاتيننة نحننو اإلثننترماتات الحقيقيننة والماليننة مننن خننالل ا .7

 يم القروض بمفتلف لجالها .وتقد

 لمناثبة لجهب اإلثترماتات المحلية واسجنبية وتشجيعها على اإلثترمات فى المؤث ات المالية .ضروتة خل  البيئة ا .2

 ضروتة تنويع المصات  سدوات محافظها اإلثترماتية . اسمر الهى ي اعد على تف يض مفاطرفا الالنظامية . .3

، ة ذات مفناطر  قنل وعوائند  علنىماتيضروتة توجيه المصات  التجاتينة إلنى تنوينع محنافظ اإلثنترمات بنأدوات إثنتر  .4

 كالتوجه إلى مماتثة التأجير التمويلى وبعض اسدوات اإلثترماتية اإلثالمية .

 ضروتة قيام المصات  التجاتية ببناء محافظ إثترمات وإداتتها وف  اسثس العلمية فى التحليل . .5

بال نيولة العالينة وبالتنالى إنف ناض مفناطر  ، وذلنك سنهنا تمتنازرماتات فى مح ظة اسوتاق المالينةضروتة زيادة اإلثت .6

 . ال يولة

مفنناطر وتنميننة اإليننرادات مننن ، حيننث ثننيؤدى ذلننك إلننى تقليننل الصننات  بتنويننع محافظهننا اإلثننترماتيةضننروتة قيننام الم .1

 ، وبما يعزز من قدتتها التناف ية فى ال وق المالية والمصرفية من ناحية  خرى .ناحية

 

، ل، سطالة ماجست ن ب اصال ل ت است محثمة األفساق التال ة للى مستصى البال  التجلاسى م ( 8002، )  ساطة بص  د (8)

  ل .  BNP PARIBAS ساطة  الة با  

التعر  على الدوت الهى تقوم بنه  ، وتتمرل مشكلة البحث فىBNP PARIBAS على بنك الدتاثة تم إجراء فه         

لمتبعة فى إداتة من خالل التعر  على التقنيات واإلثتراتيجيات ا، وذلك الماليةة فى مجال إداتة المحافظ البنور التجاتي

 ، باإلضافة إلى المؤشرات التى تبين اسداء الجيد لإلداتة .المح ظة المالية

 نة ويهد  البحث إلى إبراز الدوت الهى تلعبه البنور التجاتية فى مجال المحافظ المالية، بععتبات  دوت جديد وو ي        

، اسمنر النهى  وجنب علنى البننور ليها التغينرات المحلينة والعالمينة، حيث فرضتها عديرة  صبح  تزاولها البنور اليومح
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التجاتية التوجه إلى مجاالت حديرة وكها إحداو تغيرات جوفرية على م توافا منن ناحينة اسداء وال ياثنات والعملينات 

 التها وتوثيع فامش تبحها . والنتائ  والتوجهات بغرض زيادة فعالية تعام

 فدصصلب الدساطة تلى الاتا ج التال ة :

، وعلننى الدتايننة الواثننعة بتغيننرات ال ننوق الفبننرة فننى مجننال اإلداتة الماليننة تعتمنند  ثاثنناً علننىإداتة المح ظننة الماليننة  .7

 الر ثمالى .

اسوتاق المالينة ، حينث يعمنل علنى التنوينع فنى ح ظته المالية بعثتراتيجية محكمةيقوم البنك الممرل لعينة البحث بعداتة م .2

 ، والتنويع فى العمالء .المكونة للمح ظة، وكها التنويع الجغرافى

إن التطوتات الحديرة  دت إلى إحنداو تغينرات واثنعة النطناق علنى الجهناز المصنرفى، حينث إتجهن  البننور إلنى  داء  .3

لتقليديننة وو ننائف البنننور تجمننع بننين و ننائف البنننور ا نجنندفا ، إذة وماليننة لننم تكننن تقننوم بهننا مننن قبننلخنندمات مصننرفي

، وبنننور اإلثنترمات واسعمننال . ومنن  فننم فنه  الفنندمات المصنرفية الحديرننة تلنك المتعلقننة بناسوتاق الماليننة المتفصصنة

 .وإداتتها 

ية اإلثننترمات، تعمننل علننى فكننرة المننزب بننين البنندائل يننة بمرابننة ثياثننة إثننترماتية حديرننةإن تكننوين مح ظننة اسوتاق المال .4

 ، وعلى ت ثها تحقي  العوائد بأقل مفاطر ممكنة .بغرض تحقي  مجموعة من اسفدا 

ن القيام بعداتة ، والفبرات الشفصية واإلمكانيات المادية المتعددة يمكنها مالبنور لألجهزة ال نية المتفصصة إن إمتالر .5

منوال المح ظنة المالينة منن منا ي ناعدفا علنى حماينة  ، حيث تتميز بقدت كبير منن الم نئولية والحنرص مالمحافظ المالية

 م تعينه فى ذلك بمفتلف النماذب والنظريات العلمية المتعلقة بعداتة محافظ اسوتاق المالية . ،المفاطر

 فأفصب الدساطة باألدى :

 ن إداتة المح ظنة ، حينث التنى تهندد  وتاق المح ظنة المالينة وم بدتاثنة عميقنة وتنبؤينة للمفناطر ن تقالبد على البنور  .7

 المالية تعتمد على التحليل الم تقبلى .

 البد على البنور  ن تعتمد على المشتقات المالية فى إداتة المح ظة المالية . .2

يجب على اإلداتة العليا إلداتة المحافظ المالية التابعنة للبننور التجاتينة  ن تكنون علنى إطنالع بالمفناطر المحتملنة التنى  .3

 لمح ظة .تواجة إثترماتات ا

 زيع المفاطر .والبد على البنور  ن تحق  تنويع فى اسوتاق المالية بما يتواف  وت .4

ق ت س المال فى ثياثات  ثعات ال ائدة على الودائنع فنى البننور ومن الضروتى توفير تن ي  بين الجهازالمصرفى وث .5

 ن بة اإلثترمات فى مح ظة اسوتاق المالية .، اسمر الهى يؤدى إلى زيادة ة ما تكون مناف ة لألوتق الماليةوالتى عاد

،  ساطلة لمدى تطتندام الباصر لس اطة التاص ع للحد مح التنلاحن م ( ب اصال ل 8002، )  ساطة مصطى، ابص لنابى (3)

 ل . ة األس  د ب ق ة للى الباصر التجاس ة 

البحنث فنى الندوت المهنم  وتتمرنل مشنكلة و فمينة، الدتاثة على عينة منن البننور التجاتينة استدنينة فه  تم إجراء         

، كمنا  ن اإلداتة الجيندة لمحنافظ إثنترمات يث تنعكس  ثات  علنى ننواحى متعنددةومى حقالبنور فى اإلقتصاد ال الهى تؤديه

والهى بدوت  ثيجعلها  كرر قدتة على خدمة عمالئها بالشنكل اسمرنل ممنا ينؤدى  ،البنور ثو  يح ن من وضعها المالى

 ، ويجعلها  كرر قدتة على مواكبة التطوت اإلقتصادى والمناف ة العالمية .نتاجية وفعالية الفدمات المصرفيةإلى زيادة إ

 ويتمرل فد  البحث فى قياس مدى تطبي  قطاع البنور لألثس العلمية والنظرية فى تكوين محافظ اإلثترمات .        

 

 فدصصلب الدساطة تلى الاتا ج التال ة :

 تلتزم البنور استدنية بنظريات تكوين محافظ اإلثترمات . .7

 تلتزم البنور استدنية بمبد  التنويع . .2

 بمبد  المبادلة بين العائد والمفاطرة . تلتزم البنور استدنية .3

 تلتزم البنور استدنية بمبد  المالئمة بين اإلثترماتات . .4

 زم البنور استدنية بمبد  ضمان ت س المال الم ترمر وثبات العائد .تلت .5

 فأفصب الدساطة باألدى :

بحينث يكنون عائند  اسدوات اإلثنترماتيةفنى المطلنوب لتنويع القينام بناتنه اإلثنترماتية تكنوين مح ظعند البنك يجب على  .7

 ،  ى تكون فنار موازنة بين العائد والمفاطر .اسداةفه   اسداة مناثب لدتجة مفاطر

، على  ن يتم اإلثترمات فنى  صنول منف ضنة العوائند ة عند تكوين المح ظة اإلثترماتيةعلى البنك إتباع ثياثات متوازن .2

 ومنف ضة المفاطر .
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 الدتاثات بهد  تطوير عملية فهم اسثس العلمية فى تشكيل المحافظ اإلثترماتية .إجراء مزيد من  .3

 للى الدساطات السابقة فمصقف الدساطة الحال ة ماها :  الت ل ق

تكننوين البننور للمحننافظ اإلثنترماتية ، والقيننام بنالتنويع المطلننوب فننى اسدوات تكنزت الدتاثننات ال نابقة علننى  فمينة         

، ت فننى االدوات المصننرفية التقليديننة، لتشننمل اإلثننترمايننتم توجيننه مننواتد البنننك المتاحننة لإلثننترمات فيهننااإلثننترماتية التننى 

ت منن  فمينة كبينرة بالن نبة لمنا لهنه  اسدوا، رنل اإلثنترمات فنى اسوتاق المالينةدوات اإلثترماتية الحديرة مباإلضافة إلى اس

، منع ، وبأقنل مفناطر ممكننةلمتمرلنة فنى تحقين   قصنى عائند ممكنن، والتى ت اعدفا علنى تحقين   فندافها المفتل نة واللبنور

 متطلبات البنك من ال يولة .توفير 

فننى إداتة محننافظ متفصصننة  ريننةويننأتى البحننث الحننالى ل نند ال جننوة البحريننة والمتمرلننة فننى عنندم وجننود دتاثننات بح        

، ومندى إتبناع البننور افظ اإلثترمات فى البننور المصنريةمحاوالً التعر  على مكونات مح .اإلثترمات فى البنور المصرية 

لمتبعنة فنى ، والفطنوات االعلمينةتلنك اسثنس لالقينام بعنرض ، منع ية فى تكوين محافظها اإلثترماتيةالمصرية لألثس العلم

تعزيز  ، وذلك من  جللمتبعة فى إداتة محافظ اإلثترمات، باإلضافة إلى ال ياثات واإلثتراتيجيات ااإلثترماتتكوين محافظ 

تحقي  الهد  اسثمى وفو تطوير القطاع المصرفى المصرى بمنا يجعلنه  كرنر قندتة علنى لو، اإلثت ادة من موضوع البحث

  . ف ة العالمية امواكبة التطوتات اإلقتصادية ومواجهة المن

 :البحث  خ ة

 دتكصل خ ة البحث مح األجزاء التال ة :

ث، ـث،  ثننلوب البحننـ، حنندود البحننالبحننـث ث،  فنندا  البحننث، فننروضـ،  فميننة البحننمشننـكلة البحننـثمل ـوتشننالتقدمللة : 

 ، خطة البحث .الدتاثـات ال ابقة

 ( مبحث : 3يشتمل على اإلطات النظرى للبحث ، ويتكون من عدد ) الثكإ األفل : 

 ماه ـة محـاتــن اإلطــتحتاس . ـث األفل :ـالتبح -

 التبحـث الحا ى : آل ـات دكص ح محاتن اإلطتحتاس تى الباصر . -

 ث الحالث : ت است محاتن اإلطتحتاس تى الباصرـالتبح -

 ( مبحث : 2يشتمل على الدتاثة التطبيقية ، ويتكون من عدد )  الثكإ الحا ى :

 لح الق اع التكنتى التكنى ، ف فسه تى دات ة اإلقتكا  القصمى .لتحة داس ن ة التبحـث األفل :   -

 دحل إ الب ا ات فتختباس الثنفض . التبحث الحا ى : -

   : الثكإ األفل

 تحتاســن اإلطــاتـة محـماه : لتبحث األفل ا

 مقـدمــة

جديندة،  و تطنوير المشنروعات القائمنة إثترمات  موالها المتاحة بعقراض العمالء إلنشناء مشنروعات ت عى البنور إلى         

، والمشاتكة فى تؤوس  منوال مشنروعات جديندة،  و فنى تؤوس  منوال مشنروعات قائمنة بغنرض تطويرفنا،  و القينام فعالً 

بعثنترمات جنزء  ، باإلضنافة إلنى قيامهناقتصادية فى الدولةات جديدة لفدمة  غراض التنمية اإلبدوت تئي ى فى إنشاء مشروع

، وغيرفنا منن فزاننة واسوتاق المالينة الحكومينة، و ذون الكاسثنهم وال نندات مالينةالوتاق مجموعنة منن اسى من  موالها فن

   اسوتاق المالية التى تصدتفا الشركات والبنور والدولة وغيرفا من الهيئات العامة . 

اإلثنترماتية ثنواء فيمنا يفنا مح ظنة القنروض  و تولي ة اإلثترماتات التى تتكون منهنا محافظهنا بعمل وتقوم البنور         

لمواجهنة اسعبناء اسثاثنية مرنل ثنداد  ، بهد  توفير العائند المناثنب والنهى يعتبنر المصندت الرئي نىمح ظة اسوتاق المالية

 م نتقبلية .توزيعات على الم افمين وتنمية استباح المحتجزة لمواجهنة التوثنعات الالال وائد الم تحقة على الودائع، وإجراء 

ثيتم تفصنيا المبحنث اسول منن  لها، لمواجهة تلك اسعباء نجاح البنور فى القيام بعثترماتاتها المفتل ةوبهلك تتضح  فمية 

تنناول فصنا لنه الق نم اسول ، نتبعنه بالق نم الرنانى النهى يلقاء الضوء على م هوم اإلثنترمات وفنو منا ثنو  ي  إلفها البحث 

، ثننم الق ننم الرالننث الننهى يفصننا لعننرض  هننوم المح ظننة اإلثننترماتية المرلننى، باإلضننافة إلننى ماإلثننترماتيةم هننوم المح ظننة 

 واع محافظ اإلثترمات .ن، و خيراً يتناول الق م الرابع  ها المح ظة اإلثترماتية المرلىيعلالمبادئ التى تقوم 
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 أفالً : مثهصم اإلطـتحتاس 

، ويننأتى اإلثننترمات المصننرفى فننى المصننرفى بجانننب اإلئتمننان المصننرفى و اإلثننترماتفننإن المقصننود باإلثننترمات فنننا         

 ، كمجال لتو يف المواتد المالية للبنور  و ما يعر  بعداتة اسصنولاإلئتمان المصرفى من حيث اسفميةالمرحلة التالية بعد 

. 

الموجهة إلى مح ظة اسوتاق المالية التى يهد  البننك  ثاثناً إلنى فى تلك اسموال المصرفية المقصود باإلثترماتات و        

 اينة فنو عندم كتحقي  عائد مجز من وتائها . وال بب الجوفرى وتاء تفصيا جزء من  موال البنك إلى تلك اإلثنترماتات 

اع للوقاينة لحة كفنط دفنفنار ثبب لخر  قل  فمية يتمرل فى إثتفدام تلك اسموال عند الحاجة المكان ن ، وإطلبات اإلقتراض

هننها ف. إذن (  271م، ص2171) فننندى، ، وذلننك بالتصننر  فننى جننزء مننن تلننك اسوتاق بننالبيع ضنند مفنناطر نقننا ال ننيولة

 ال ائضة .  اإلثترمات يتم بعد توفير متطلبات ال يولة وبعد منح القروض المطلوبة، فهو إثترمات لألموال

،  ى  ن البنور بدالً من  ن تحت ظ بأتصندة نقدينة كبينرة اسوتاق المالية كبديل للنقديةى وتتفه معظم البنور اإلثترمات ف        

تولد عنهنا ، تقوم بعثترمات جزء من تلك النقدية فى  وتاق مالية يالتى ال يتولد عنها  ى عائد، فى خزائنها تحقيقاً لهد  ال يولة

وتة ثريعة عندما يقتضى اسمر ذلك، وفو منا يحقن  نقدية بص، وفى الوق  ن  ة يمكن تحويلها إلى عائد يحق  فد  الربحية

 ، وفها يعنى  ن اإلثترمات فى اسوتاق المالية ي تهد  تحقي  الربحية وال يولة معاً .فد  ال يولة

نظنراً إلتت ناع معندل العائند المتولند ، بنر والرئي نى منن إثنترماتات البننوريمرل الجزء اسك ما اإلئتمان المصرفى فهو         

بعثنترمات  موالهنا قينام البننور اإلئتمنان المصنرفى يعننى وعنها وذلك بالمقاتنة مع العائد المتولند منن اإلثنترماتات اسخنرى . 

، والمشنناتكة فننى تؤوس  مننوال المتاحننة بننعقراض العمننالء إلنشنناء مشننروعات جدينندة،  و تطننوير المشننروعات القائمننة فعننالً 

ات جديدة،  و فنى تؤوس  منوال مشنروعات قائمنة بغنرض تطويرفنا،  و القينام بندوت تئي نى فنى إنشناء مشنروعات مشروع

  ( . 8م ، ص7991، ) ال ي ى جديدة لفدمة  غراض التنمية االقتصادية فى الدولة 

 التحثمة اإلطتحتاس ة مثهصم ثا  اً : 

بهند  تنمينة القيمنة ال نوقية إثنترماتية يطل  م هوم المح ظة اإلثترماتية على مجموع ما يملكنه الم نترمر منن  صنول         

 ،  و المحافظة على القيمة اإلجمالية للرروة .، وتحقي  التو يف اسمرل لما تمرله فه  اسصول من  مواللها

ة من مجموعة من اسصول الحقيقية والمالينة التنى ي نترمر فيهنا البننك فالمح ظة اإلثترماتية " فى  داة إثترماتية مركب        

، وتنمية قيمتهنا ال نوقية لتحقين   ترمر فيهاتقليل مفاطر اإلثترمات عن طري  تنويع اسصول الم   بهد ،  مواله كوحدة واحدة

)  تباح ت ثمالية إلى جانب استباح اإليرادينة التنى قند يحصنل عليهنا منن جنراء إحت ا نه بتلنك اسصنول الحقيقينة والمالينة " 

   .(  31، ص 7998تمضان، 

 داة  ظننة اإلثنترماتية فننى"  ن المح  ووفن كرنر دقننة للمح ظنة اإلثننترماتية فنى البنننور كمنا يقتنرح الباحننث تعري ناً  خننر         

ر فيها البنك  موالنه كوحندة واحندة، بهند  تحقين   قصنى إثترماتية مركبة من مجموعة القروض واسوتاق المالية الى ي ترم

، باإلضنافة إلنى القينام بندوت  فنى تنمينة اإلقتصناد ري  تنويع اسصول الم  نترمر فيهنا، مع تف يض دتجة المفاطر عن طعائد

  القومى " .

 ( التالى، تصوير لنموذب المح ظة اإلثترماتية فى البنور : 7 – 7ويمكن من خالل الشكل تقم ) 
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                                    المصدت : من تصميم الباحث    

 لتحثمة اإلطتحتاس ة تى الباصر تصذج ا ( 1 – 1شكإ سقم ) 

 حلى هصم التحثمة اإلطتحتاس ة الت  مثثالحاً : 

 وتحلينل االثنترماتية تحلينل اسدوات فن  يتمرنل اسول العامنل عناملين، علنى  ثاثن  اإلثنترماتى بشنكل القنرات ي بننى        

 نظرينة قندم  والمفناطرة . وقند العائند فمنا تئي نين عنصرين إلى المفتل ة، وباإلثتناد االثترماتية البدائل وتحديد اسثواق

 معين . عائد م توى عند حد سدنى المفاطر تقلل  و المفاطر من معين المح ظة م توى

رلى فو م هوم ن بى وليس مطل  . لنهلك نجند  ننه منن الصنعب وضنع نمنوذب عنام ويعتبر       م هوم المح ظة اإلثترماتية الم 

رلنى  يعننى وموحد يحدد مواص اتها من وجهة نظر جميع الم ترمرين . وعلى فها اسثاس فمصطلح المح ظنة اإلثنترماتية الم 

 كونها كهلك من وجهة نظر م ترمر معين فقط ، له من الميول واإلتجافات ما قد يفتلف عن ميول وإتجافات م ترمر  خر .

رلى : فى تلك المح ظنة التنى تتكنون          ويمكن تعري ها من وجهة نظر الم ترمر الرشيد بما يلى " المح ظة اإلثترماتية الم 

، رر مالئمة لتحقي   فندا  الم نترمر، وبطريقة تجعلها اسكاسصول  و اسدوات اإلثترماتية نمن تشكيلة متنوعة ومتوازنة م

 مالك المح ظة  و من يتولى إداتتها " . 

رلننى ويننرى الباحننث  ن          فننى تلننك المح ظننة التننى تتكننون مننن تشننكيلة متنوعننة " بالن ننبة للبنننك المح ظننة اإلثننترماتية الم 

ى تحق  توازن بين ،  ى الت على عائد مع م توى مفاطر مقبولالتى تحق  و، دوات اإلثترماتية و اسومتوازنة من اسصول 

منع تنوفير القندت المطلنوب منن ال نيولة  و القابلينة للت نوي  ، ا بقدت كافى منن التنوينع اإليجنابى، وتتميز  صولهالعائد واسمان

  . " من إجراء  ية تعديالت جوفرية فى الوق  المناثب البنكوالتى تمكن 

 حلى  ها التحثمة اإلطتحتاس ة الت  للالتبا ئ التى دقصم ساب اً : 

افظ ، ومحننبصنن ة عامننةالتننى يننتم اإلثننتناد إليهننا عننند تكننوين محننافظ اإلثننترمات واسثننـس مجموعننة مننن المبننادئ توجنند         

رلى بص ة خاصة ، الفاصنة بنهالمح ظنة اإلثنترماتية  بنناءفنى  لم نترمراس النهى يعتمند علينه اـاسثنعند والتى ت  ، اإلثترمات الم 

 ويمكن إيجاز تلك المبادئ فيما يلى :

، فعنه يتم إختيات المح ظة اإلثترماتية مح ظة إثترماتية لهم ن س العائد، ومفتل ين فى دتجة المفاطر إذا وجد   كرر من .7

 ذات المفاطر اسقل .

، فعنننه يننتم إختيننات المح ظننة دالعائننقيمننة ن مح ظننة إثننترماتية لهننم ن ننس دتجننة المفنناطر، ومفتل ننين فننى إذا وجنند  كرننر منن .2

  . اسعلىاإلثترماتية ذات العائد 

، فعننه ينتم إختينات فنه  لى وفى ن س الوقن  دتجنة مفناطر  قنل،  حدفم ذات عائد  عإذا وجد  كرر من مح ظة إثترماتية  .3

  المح ظة اإلثترماتية مباشرة .

نموذج المحفظة 
 اإلستثمارية فى البنوك

 أصول مالية أصول حقيقة وقروض

 ذهب

عقارا
 ت

معاد
 ن

قرو
 ض

 بالتين فضة

سندا
 ت

أذون  أسهم
خزان
 ة

شهادا
ت 
 إيداع

 مؤسسات مالية خدميةشركات  شركات صناعية
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 خامساً : أ صاع محاتن اإلطتحتاس 

يمكن تصنيف محنافظ اإلثنترمات علنى  ثناس تشنكيلة  و تولي نة اسدوات اإلثنترماتية المكوننة لهنا، كمنا يمكنن تصنني ها         

   : إثتعراض سنواع محافظ اإلثترمات المفتل ةوفيما يلى  ،، ودتجة المفاطر التى يمكن  ن تواجههاعلى  ثاس الهد  منها

 محاتن ال ا د التاتمم ) الدخإ ( (1)

تندفع ، فنى اسق ناط وال ائندة التنى يتمرل الدخل النقدى لألدوات اإلثترماتية التى تتكون منها المح ظنة اإلثنترماتية        

وعلى عن القروض الممنوحة، باإلضافة إلى ال وائد التى تدفع لل ندات  و التوزيعات النقدية لألثهم الممتازة  و العادية، 

وتف يض المفناطر بقندت ، فها فعن الهد  من فه  المحافظ فو تحقي   على معدل للدخل النقدى المنتظم الراب  والم تقر

اإلمكان، وفها يدفع البنك إلى إختيات اسدوات اإلثترماتية التى تدت  على عائد . ويعتبنر الهند  الرئي نى منن فنها الننوع 

    . ق  دخالً شهرياً  و ثنوياً منتظم وم تمرمن المحافظ فو الحصول على تشكيلة تح

 محاتن الاتص ) النبح ( (8)

تحقنن  نمننواً متواصننالً فننى ، واسثننهم التننى لض طويلننة اسجننوالقننر يغلننب علننى مكوناتهنناالتننى وفننى تلننك المحننافظ         

ويتناثنب   ثعات اسثهم، وبالتالى تح ين القيمنة ال نوقية لمح ظنة اسوتاق المالينة . استباح وما يتبع ذلك من إتت اع فى

   ع  فدا  البنك الهى ي عى إلى تحقي  عائد مرت ع إال  نه يتحمل دتجة مفاطر مرت عة .مفها النوع من المحافظ 

 محاتن النبح فال ا د التنتلط  (3)

تقع فه  المح ظة فى الوثط ما بين مح ظة العائد ومح ظة الربح، وفى تهد  لحماية ت س المنال منع تنأمين دخنل         

تتحمنل المفناطر ، وبنين القنروض واسوتاق المالينة التنى ال معين، لها فهى تجمنع بنين القنروض واسوتاق المالينة التنى 

فها النوع من المحافظ الم ضل بالن بة للبنور التنى تتطلنع إلنى المنزب تحق  دخالً كبيراً وتتضمن مفاطر عالية، ويعتبر 

 بين العائد والمفاطر . ما 

 التحاتن التقل د ة (4)

يهتم فها النوع من المحافظ اإلثترماتية بزيادة ت س المال مع الحصول علنى نتنائ  مقاتننة جيندة مقاتننة بال نائدة         

فنى كونهنا  ال ابقة ظوتتميز فه  المح ظة عن المحافمعينة من المفاطر .  عنى تحمل دتجةفى ال وق المصرفى، وفها ي

 محافظ حركية تعمل على البحث عن ال رص اإلثترماتية الجيدة إلثتغاللها . 

 التحثمة التهاجتة (2)

، لنها فهنى ، منع تحمنل مفناطر كبينرة تطمح لتحقين  فنوائض فنى قيمنة اسصنول الم نترمرةإثترماتية  مح ظةفى         

   تعتبر محافظ حركية تزيد من إثتغالل ال رص اإلثترماتية .

 التحثمة الحذست (6)

، وفنى ن نس الوقن  تحقين  عائند اإلثنترماتية إلنى تنأمين وضنمان زينادة ت س المناليهد  فها النوع من المحنافظ         

الندخل، وفنى الوقن  ن  نه يجنب  ن معين، ولهها فهى تعتمد فى تشنكيلها علنى محاولنة التوفين  بنين إنتظنام العوائند ونمنو 

 يطب  بعض التحكيم بين الدخل والعائد المحق  فى المدى القصير، والدخل والعائد المحق  فى المدى الطويل .

 التحثمة التضاسبة (2)

مجموعنة منن  تركز فه  المح ظة على تحقي  عوائد ثريعة وكبيرة مع تحمل مفاطر كبينرة، لنها فهنى تتكنون منن        

وتتمينز فنه  المحنافظ  .ون ضمانات، باإلضافة إلى اسثهم المضاتبة التنى تفضنع لعملينات مضناتبة كبينرة القروض بد

  بزيادة اسثهم المضاتبة عن اسدوات اإلثترماتية اسخرى المكونة لها .

 

 ات دكص ح محاتن اإلطتحتاس تى الباصر ـآل  :التبحث الحا ى

 مقـدمــة

د التننى ي ننترمر فيهننا  موالننه، ويعتبننر عائنن ن مجموعننة القننروض واسوتاق الماليننةالبنننك، مننتتكننون مح ظننة إثننترماتات         

وتهند  مح ظنة  حنه،باوتنمينة  ت إلتزاماته تجنا  ثنداد ال وائند علنى ودائنع العمنالءالمح ظة مصدتاً تئي ياً للبنك فى مواجهة 

 والمتمرلنة فنىكما تهد  إلى تلبية حاجته لل يولة، من مجموع إثترماتاته،  اإلثترمات فى البنك، إلى تحقي   قصى عائد ممكن

ويهد   يضناً إلنى تجننب اإلفنالس بعمنل موازننة بنين  صنوله  وتلبية إحتياجات المقترضين، الوفاء بعلتزاماته تجا  المودعين،

 لها ثيتم تفصيا المبحث الرنانى منن فنها البحنث إلثنتعراض  فندا  تكنوين محنافظ اإلثنترمات وفنو منا ثنو  .وخصومه 

ي فصا له الق م اسول، نتبعه بالق م الرانى الهى يتناول مقومات تكوين محافظ اإلثترمات فى البننور، ثنم الق نم الرالنث النهى 

الموازننة بنين  ثناليب فصا الق م الرابنع للتعنر  علنى فصا لعرض العوامل التى تحدد مكونات محافظ اإلثترمات، وي  ي  

 ويتناول الق م اسخير مكونات محافظ اإلثترمات فى البنور .العائد والمفاطر فى محافظ اإلثترمات، 
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 أهداف دكص ح محاتن اإلطتحتاس أفالً : 

التعنرض محافظ اإلثترمات فى تحقي   قصى عائد، وضمان تلبية حاجة البنك من ال يولة، وتجنب  تكوينتتمرل  فدا          

إلى عدم التضحية بالعالقة الوثيقة مع كبات المودعين . غير  نه من المالحظ وجود تعناتض بنين  ، باإلضافةلمفاطر اإلفالس

 ، فى الوق  الهى ي عى فيه البنك إلى تحقي  كافة اسفدا  . ائد وبين اسفدا  الرالثة اسخرىفد  تحقي   قصى ع

( إلى  ن الربحية ) تحقي   قصى عائد ( وال يولة ) تجنب  Johnson,1962, p.20وفى فها الصدد يشير جون ون )         

الع ر المالى ( فما فدفان تو مين، ومع ذلك فهمنا متعاتضنين . فمنن ناحينة ينبغنى  ن تقنوم إداتة المح ظنة بعثنترمات المنواتد 

ال نائلة التنى تك نى  المالية المتاحنة بمنا يضنمن تحقين   قصنى عائند، وبمنا يضنمن  يضنا  االبقناء علنى قندت مالئنم منن اسمنوال

و مين بل وضروتيين . غينر  ن االثنتغالل الكنفء للمنواتد المتاحنة بمنا يحقن  لتزامات . ومن فنا يبدو الهدفين تلمواجهة اإل

 قصى عائد، يقتضى إثترمات كافة المواتد المالية المتاحة بطريقة تمنع وجود  ى  تصدة نقدية ال لزوم لها ، فكل جنيه ينبغى 

إما فى قروض  و فى  وتاق مالية  و فنى  ى إثنترمات لخنر . غينر  ن قينام إداتة البننك بعثنتغالل المنواتد المتاحنة  ترمر  ن ي  

ة االحتياجنات الطاتئنة ، وفو موقف قد يعرض البنك لمفاطر ال شنل فنى تلبينو يعنى عدم وجود  ية  موال ثائلةعلى فها النح

 ومن ثم يبدو التعاتض بين الهدفين .للمودعين، 

ون س الش ء يمكن  ن يقال عن العالقة بين فد  الربحية وبين فد  تجنب اإلفالس . فمن ناحية ينبغنى  ن تقنوم إداتة         

يها  ن تتاكد من ثالمة ، كما  ن عليتحق  من وتائها  كبر عائد ممكن البنك بعثترمات المواتد المتاحة فى  وجه اإلثترمات التى

، وفكنها يبندو الهندفين تنو مين . غينر  ن تحقين   كبنر عائند نينة إثنترداد قيمنة اسصنل الم نترمرا،  ى التأكند منن إمكاإلثترمات

قيمنة اسصنل  ، اسمنر النهى قند يعنرضت تنطوى على قدت كبينر منن المفناطرممكن لن يتأتى إال بعثترمات اسموال فى مجاال

، وفكها يبدو ر الهى ينتهى بالبنك إلى اإلفالسية اسموق قيمة الف ائر قيمة صافى حقوق الملكـ، وقد ت الم ترمر إلى الضيـاع

 الهدفين متعاتضين . ون س الش ء يمكن  ن يقال عن العالقة بين فد  الربحية وفد  توثي  العالقة مع كبات المودعين .

 ظنة البننك . ، يلقنى الضنوء علنى مندى  فمينة اإلداتة الحكيمنة لمحين اسفدا  علنى النحنو ثنالف النهكرإن التعاتض ب        

 ( . 299:  297م، ص2171وإللقاء مزيد من الضوء على فه  اسفدا  ثيتم تناول كل منها بشئ من الت صيل ) فندى، 

 متكح  دحق ق أقكى لا د .1

تتكون مح ظة البنك من عدد من اإلثترماتات تتباين من حيث القيمة ومن حيث معدل العائد المتولد عنها . وتتمرل         

،  منا معندل العائند فيتمرنل فنى ننات  ق نمة صنافى لية التى وجه  الى ذلك االثنترماتقيمة االثترمات فى حجم المواتد الما

، كمنا يتوقنف الربح على حجم االموال الم نترمرةلك االثترمات . ويتوقف صافى الربح المتولد عن االثترمات على قيمة ذ

 على عنصرين لخرين فما : مجمل العائد المتولد ، والتكاليف المصاحبة لشراء وخدمة االثترمات .

فاننه يمكنن  ، وعن معدل العائد المتولد عنن كنل منهناقيمة كل اثترمات تتضمنه المح ظة وإذا ما توفرت بيانات عن        

 ب هولة ح اب معدل العائد على االثترمات الكلى للمح ظة . 

وال ينبغى لإلداتة  ن تتوقف عند فها الحد ، بل ينبغى عليها  ن تقوم بتقندير معندل العائند الم نتهد  للمح ظنة فنى         

، علنى  ن تنتم مقاتننة المعندلين  س ال تنرةمعدل العائد ال على لن فترة مقبلة ) ثنة  و  قل من ثنة ( ثم تقوم فيما بعد بعيجاد

وإثتفدام نتيجتها كأثاس لترشيد القراتات االثترماتية . وإذا اتضح من  المقاتنة  ن معدل العائد ال علنى  قنل منن معندل 

 .العائد الم تهد  ، فقد يكون فها مدعاة للت كير فى إعادة النظر فى تشكيلة االثترماتات 

 ال سن التالى جاب فدالصتاء بتت لبات الس صلة  .8

يقصد بال يولة فى فنها الصندد مقندتة البننك علنى الوفناء بم نحوبات المنودعين وتلبينة إحتياجنات المقترضنين فنى         

الوقنن  المناثننب ، ودون االضننطرات إلننى بيننع  وتاق ماليننة بف ننائر كبيننرة  و اإلقتننراض بمعنندالت فائنندة مرت عننة . ومننن 

، خاصنة االحتيناطى ينة استصندة النقدينة وشنبة النقدينة، مندى ك ا محددات قدتة البنك على الوفاء بما عليه من إلتزامنات

الرانوى الممرل فى  وتاق مالية ي هل بيعهنا بحند  دننى منن الف نائر . غينر  ن فنها ال يعننى  ن يوجنه البننك مفصصنات 

يعند محصنلة  المح ظة  و الجانب اسكبر منها إلنى إثنترماتات ثنهلة التحوينل النى نقدينة . ذلنك  ن القنرات فنى فنها الشنأن

 س المنال النى االثنترماتات الفطنرة، ومندى تقلنب ، ون نبة تا :  ثنر القنرات علنى عائند المح ظنةلعوامل كريرة من  فمهن

 ، ومدى اثتعداد إداتة البنك لتحمل المفاطر .الودائع

 دجاب اإلتالس  .3

ا  ثاثنناً عننندما يتعننرض يتعنرض البنننك لإلفننالس عنندما تكننون قيمننة  صنوله  قننل مننن قيمنة خصننومه . ويحنندو فنه        

،  شنتري  بهنا ن القيمة التنى ثنب   نلف ائر ت ثمالية كبيرة ت وق حقوق الملكية ناجمة عن بيع  وتاق مالية بقيمة تقل ع

  و خ ائر ناجمة عن ال شل فى إثترداد قروض ثب   ن قدمها للغير .

إنف ناض إجمنالى اسصنول بمقندات قيمنة تلنك ل قيمنة القنروض يترتنب علينه يويشير النى  ن فشنل البننك فنى تحصن        

، فعننه يصنبح منن بف نائر تعنادل  يضناً قيمنة القنروض ض . وإذا كان فشل البنك فى التحصيل يعنى  نه قند  صنيبوالقر

منناً قيمننة القننروض التننى تننم الضننروتى خصننم تلننك الف نناتة مننن حقننوق الملكيننة . وب ننرض  ن حقننوق الملكيننة تعننادل تما
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الطبيعيية فى إ هات الميزانية العمومية االفتتاحية للبنك برصيد حقنوق الملكينة ي ناوى صن ر ) فنى ، فعن النتيجة إعدامها

حالة إفتراض عدم إجراء اى عمليات  خرى ( . وفها يعنى  ن اسصول المتبقية ممولة بالكامل من  منوال غينر المنالر . 

، طالما ت اوى فه  اسثهم مليماً واحداً  لبنك ؟ دفترياً الولكن ما فى القيمة المتوقعة لألثهم العادية التى فى حوزة مالر ا

رين على شراء  ثنهم البننك  ن تصيد حقوق الملكية ي اوى ص ر .  ما فى ثوق المال فمن غير المتوقع  ن ي قبل الم ترم

 علن إفالس البنك .، ومن ثم ثتصبح بال قيمة ثوقية وكنتيجة حتمية لهها الموقف ثو  ي  المهكوت

، إذ قند يترتنب علنى تلنك الف نائر ضنياع ائر كهد  من  فدا  إداتة المح ظنةوفكها تبدو مدى  فمية تجنب الف         

  موال المالر وجزء من  موال المودعين .

 التحاتمة للى لالقة قص ة مع كباس التص ل ح  .4

يمكن إعتبات توثي  العالقة مع كبات المنودعين فندفاً تابعناً إلداتة مح ظنة البننك . ومنن بنين وثنائل توثين  وتقوينة         

، ومننحهم القنروض بمعندالت فائندة منف ضنة . وتندتر طلبنات االقتنراض التنى يتقندمون بهنافه  العالقة إعطاء  ولوينة ل

بنك فنى ليس بدون عائد . فالودائع تمرل المصدت اسثاثى الهى يعتمد عليه الإداتة البنك  ن ما يقدمه من مزايا للمودعين 

، و ن العائنند مننن إثننترمات تلننك الودائننع قنند ي ننوق بكريننر التنننازالت بشننأن معنندل ال ائنندة علننى تمويننل برنامجننه االثننترماتى

 القروض التى يحصل عليها فؤالء المودعين .

، فعنننه يعتبننر  يضنناً فنندفاً إلداتة يعتبننر فنندفاً إلداتة مح ظننة القننروضلمننودعين وإذا كننان توثينن  العالقننة مننع كبننات ا        

فى مح ظة اسوتاق المالية . فقد تصر الحكومة على  ن يوفر البنك تفونات لودائعها تتمرل فى ثندات حكومية . وتغبة 

ننك إثنترمات جنزء منن منواتد  المحافظة على عالقة قوية مع الحكومة بوص ها من كبات المودعين يصنبح لزامناً علنى الب

، وذلك على الرغم من إنف اض العائد الهى يتولد عنها . ومرة  خنرى تندتر ل ندات المطلوبة إلثتفدامها كرفنلشراء ا

 ، وذلك من استباح المتولدة من إثترمات ودائع الحكومة .يض اإلنف اض فى عائد تلك ال نداتإداتة البنك إمكانية تعو

  محاتن اإلطتحتاس تى الباصر  دكص حمقصمات اً : ثا  

حتى يتحق  الهند  محافظ اإلثترمات فى البنور يوجد مجموعة من المقومات التى يجب  خهفا فى الح بان عند تكوين         

. ونعنرض فيمننا يلنى لتلننك المفناطر ، التنويننع  دتجننةتتمرننل تلنك المقومننات فنى حجننم العائند ، ، وفيهنا المرجنو منن اإلثننترمات 

 المقومات بشئ من الت صيل :

    ال ا د جم دحد د  (1)

وفقنناً للظننرو  الحاليننة  يقننوم البنننك بتوزيننع مننواتد  المفتل ننة بننين القننروض واسوتاق الماليننة بننأنواعهم المفتل ننة        

يمكنن ، وعنند تغينر فنه  الظنرو  صة  و الظرو  اإلقتصادية بالدولنة، ثواء تلك المتعلقة بظرو  البنك الفاوالمتوقعة

 ،  و فى غير صالحه مما يعرض البنك لبعض الف ائر .  ن فى صالح البنك مما يعظم تبحيته ن تكو

عنالم يتمينز ، حينث يعمنل البننك فنى د عائند المح ظنة اإلثنترماتية بدقنةمن الصعب على إداتة البننك تحدينوبالتالى         

، لها فعن العائد الهى ثنيتم تعييننه فنو قبل القريب  و البعيد ن بياً تنظراً إلتتباط غالبية عملياته بالم ، بالتغيير وعدم التأكد

 . عائد متوقع وليس عائد فعلى

  سجة التناحن دحد د  (8)

، فنو وتحديند  ثنبابها، اإلثنترماتيةمح ظة البنك المكونة لثترماتات اإلدتجة المفاطر التى تتعرض لها إن تحديد         

لها قيمة حقيقية ويتولد عنها عائد فعلنى متماثنل إلنى حنداً منا  ،ةجحمح ظة إثترمات نا العامل الرانى الهى يتحكم فى تكوين

  مع العائد المتوقع ال اب  تعيينه .  

 التاص ع (3)

للظننرو  الحاليننة  وفقنناً ض واسوتاق الماليننة رويقصنند بننالتنويع توزيننع مفصصننات مح ظننة اإلثننترمات مننا بننين القنن        

، وذلننك سنننه ي ننافم فننى ةجحننالعامننل الرالننث الننهى يننتحكم فننى تكننوين مح ظننة إثننترمات نا، ويعتبننر التنويننع فننو والمتوقعننة

يترتب على ذلك تأثير عك ى علنى حجنم ذلنك العائند ، كمنا يعتبنر  فنم  تف يض المفاطر التى يتعرض لها العائد دون  ن

العوامل المعتمدة فى ال ياثة اإلثترماتية عموماً ، إذ  نه إذا لم يكن باإلمكان تجنب جميع المفاطر فعنه على اسقل يمكن 

القننروض واسوتاق  ينومبنند  التنويننع ال يعنننى توزيننع مفصصننات المح ظننة مننا بننتجزئتهنا وحصننرفا فننى ن ننبة مقبولننة . 

 توزيعناً نوعيناً وجغرافيناً .، وإنمنا ينبغنى توزينع المفناطر لألمنوال الم نترمرة وذلنك بتوزينع اإلثنترماتات المالية فح ب

، وتنويع تواتيخ اإلثتحقاق وفو منا ثنيرد شنرحه بالت صنيل فنى نويع من  فمها تنويع جهة اإلصداتوتوجد عدة  ثس للت

   المبحث الرالث . 

 تى دحد  مكص ات محاتن اإلطتحتاسال صامإ ال اً :ثالح

يمكنن التنى ، وورفنى البنن المنؤثرة فنى صنياغة ثياثنات وإثنتراتيجيات محنافظ اإلثنترماتالعوامنل فنار مجموعة منن         

بنالبنور ن  نها العوامل ترتبط غالبية فه  ، والفاصة بهاتشكيلة  و مكونات محافظ اإلثترمات لإعتباتفا من القيود والمحددات 
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( عوامننل البيئننة الداخليننة  7 – 2ويوضننح الشننكل تقننم ) ، لننبعض اسخننر بالبيئننة الفاتجيننة لهننا، ويننرتبط اوبيئتهننا الداخليننة

 :فى البنور والفاتجية التى تحدد مكونات محافظ اإلثترمات 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     المصدت : من تصميم الباحث

 ال صامإ التى دحد  مكص ات محاتن اإلطتحتاس تى الباصر ( 1 – 8شكإ سقم ) 

 :  لصامإ الب ئة الداخل ة للبا 

 حب  ة ه كإ الص ا ع  .1

، حيث  نه كلما إتت عن  ية لمكونات مح ظة اإلثترمات لديهفيكل الودائع لدى البنك من المحددات الرئي يعتبر         

المنؤثرة علنى عملينات ثبات العناصنر اخخنرى  بعفتراض، لودائع وإنف ض  معدالت إثتردادفالجال إثتحقاق تلك ا

فنى إثنترماتات  ودائعنه ال رصنة المالئمنة إلثنتغالل، كلما كان لدى البننك عند المعدالت المناثبةاإلثترمات المفتل ة 

   ، ويحدو العكس فى حالة عدم إثتقرات حجم الودائع لدى البنك .طويلة اسجل وتحقي   تباح كبيرة

 منكز  قصق التساهت ح .8

فنى  الكاملنة  لندى اإلداتة الحرينة ـكلمنا كانن، بالقوة المطلوبةافمين لدى البنك ـوق الم ـمركز حقم ــكلما إت         

و ل  ـطويلننة اسجنن ترماتاتـإثننكاننن  واء ـ، ثنناالت اإلثننترماتـمجننفننى مفتلننف مننواتد المتاحننة الترمات ـتو يننف وإثنن

وكننة للبنننك ممل مننن منطلنن   ن تلننك اسمننوال فننىحيننث  نهننا تتصننر  ،  وتاق ماليننة ( –) قننروض ل ـرة اسجننـيننـقص

ولي   مملوكة لعمالئه ، وي تطيع البنك تحمل قدت  كبر من المفاطر فى إثنترماتاته فنى فنه  الحالنة عمنا لنو كانن  

   موال المودعين .بعثتفدام المفاطرة ثتتم 

 ط اطات اإلقناض .3

 –) زتاعنة التنى ينتم إقراضنها  بالقطاعنات، ثنواء فيمنا يتعلن  اإلقنراض الفاصنة بنه ثياثناتيضع كنل بننك         

 –متوثنط اسجنل  – و فيمنا يتعلن  بمندة القنروض التنى يمكنن منحهنا ) طوينل اسجنل ، خندمات ( –تجاتة  –صناعة 

، علننى ثننبيل المرننال : مباشننر علننى مجنناالت التو يننف اسخننرىوتننؤثر ثياثننات اإلقننراض بشننكل  .قصننير اسجننل ( 

قصيرة اسجنل ، وبالتنالى يمكنن مالحظنة مندى تنأثير اإلثترمات فى اسوتق المالية طويلة اسجل  و متوثط اسجل  و 

   ثياثات اإلقراض على مكونات مح ظة اإلثترمات لدى البنك . 

 مت لبات النبح ة فالس صلة  .4

، منن جهنة ومترافقنان منن جهنة  خنرىمن المالحظ وجود تعاتض بين متطلبنات الربحينة ومتطلبنات ال نيولة         

يولة النقدينة الموجنودة لندى مباشرة إلى ال النظر ، فيتم الربحية عن المعدالت ال ائدةادة حيث  نه عند الرغبة فى زي

إال  ن المغاالة فى إثتفدام ال يولة الموجودة لدى البنك  .، ومحاولة اإلثت ادة منها فى تحقي  مزيد من استباح البنك

يجب على إداتة البنك الموازنة بنين هلك لو   قد تصل إلى إفالس البنك .إثتمراتبقاء البنك وله مفاطر مباشرة على 

متطلبنات وبنين ، عامنة ومح ظنة اإلثنترمات بصن ة خاصنةمتطلبات الربحية وفو  حد اسفدا  الرئي ية للبنك بصن ة 

   . ومن فنا يتضح تأثير متطلبات الربحية ومتطلبات ال يولة على مكونات مح ظة اإلثترمات لدى البنك . ال يولة 

 إلطتحتاسات التال تة / التااطبة دصاتن ا .2

عوامل البيئة الخارجية  الداخلية للبنكعوامل البيئة 
 للبنك

العوامل التى تحدد مكونات 
 محافظ اإلستثمار فى البنوك

 

مركز 

حقوق 
 المساهمين

 

سياسات 

 إلقراضا

 

متطلبات 

الربحية 

 والسيولة

 

توافر 
اإلستثمارات 

 المالئمة

توافر 

الكوادر 

الفنية 

إلدارة 

 االستثمارات

القيود 

القانونية 
وتوجيهات 

سياسة 

 الدولة

الظروف 
اإلقتصادية 

السائدة 

فى 

 الدولة

 

طبيعة 

هيكل 

 الودائع
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، فنى تحديند مكوننات محنافظ اإلثنترمات حد العوامل الهامة والرئي نية  المناثبةتعتبر اإلثترماتات المالئمة  و         

، تحقين  البننك سفدافنه المفتل نة فنم العوامنل المنؤثرة علنى  مننويمكن إعتباتفا بجانب المنواتد المتاحنة لإلثنترمات 

 –اسجل ، بل والمدة المتاحة لإلثترمات ) طويل مجاالت التى يمكن اإلثترمات فيهاثترماتات المالئمة الحيث تحدد اإل

تحلينل فيكنل الئمنة البند  ن ينتم ذلنك فنى إطنات " ، ولتحديند فنرص اإلثنترماتات الم( اسجنل قصير –اسجل متوثط 

، تحليننل فيكننل الطلبننات المتوقعننة علننى القننروضحجننم ، تحدينند راتننه، تحليننل قننروض البنننك الحاليننةودائننع البنننك وتغي

 . باسوتاق المالية" ال وق الفاصة

 اسات دصاتن الكصا س الثا ة القا ست للى ت است اإلطتحت .6

، توافر الكوادت ال نية القادتة على إداتة ؤثرة على مكونات محافظ اإلثترماتمن العوامل الهامة واسثاثية الم        

تحديند  و،  بعينهنا دون  خنرىتوقين  الندخول فنى إثنترماتات د ينتحد قنادتة علنىالكنوادت فنى الفهنه  . اإلثترماتات 

) بما يتالئم و رو  البنك الفاصة  و الظرو  ال ائدة فى الدولة و، لتفلا منهاالمناثب لتوقي  تحديد اللجالها  و 

  .الظرو  اإلقتصادية (  –تشريعات وقوانين 

اتات حينث  نهننا عملينة م ننتمرة، اسفمينة تنوافر الكننوادت ال نينة القنادتة علننى إداتة اإلثنترموبصن ة عامنة مننن         

، وذلننك إلتفنناذ القننرات المناثننب فننى الوقنن  تنبننؤات وإثننتقراء اإلحصنناءاتالإجننراء ، وت ننتلزم المتابعننة الم ننتمرة

  المناثب .

 

 :  لصامإ الب ئة الناسج ة للبا 

 الدفلة  الق ص  القا ص  ة فدصج هات ط اطة .1

لهنا  ، والتنىالبننك المركنزى ممرلنة فنى، ت العامة التى تتفنهفا الدولنةفنار العديد من القيود القانونية وال ياثا        

، حينث تتندخل الدولنة بوضننع وتغيينر ال ياثنات الفاصننة ونننات محنافظ اإلثنترمات لندى البنننورتنأثير مباشنر علنى مك

 ،  و و شنراء  ثنهمها ، اإلشنترار فنى تأثنيس الشنركات  و إمتالكهنانقدينة () ال ياثنة ال بتداول النقود ومنح اإلئتمان

، ك نحو اإلثنترمات فنى مجناالت معيننة، وتلك ال ياثات لها تأثير على توجهات البنتأثيس صنادي  اإلثترمات ... إلخ

   عن الدخول فى مجاالت  خرى .البعد  و 

 ف اإلقتكا  ة السا دت تى الدفلة المنف .8

، بمنا يتماشنى منع الظنرو  اإلقتصنادية سوتاق المالينةيقوم البنك بتفصيا مواتد  المتاحة بين القنروض وا        

وتنف ض  ثنعات ال ائندة، ممنا يندفع ينف ض الطلب على القروض اإلقتصادى ف ى حاالت الك اد  .ال ائدة فى الدولة 

لعكس فى فتنرات النرواب اإلقتصنادى . وبنهلك يتضنح ، ويحدو اإلثترمات فى اسوتاق الماليةنحو ا توجهالالبنك إلى 

 تأثير الظرو  اإلقتصادية ال ائدة فى الدولة على مكونات محافظ اإلثترمات لدى البنور .

 د فالتناحن تى محاتن اإلطتحتاسالتصا  ة ب ح ال ا اً : ساب 

اإلثترمات، فعذا  تادت اإلداتة  ن تحصل علنى  تعتبر العالقة بين العائد والمفاطر ذات  فمية خاصة عند تحديد تشكيلة        

 عائد  على من إثترماتاتها فيجب  ن تكون على إثتعداد لتحمل دتجة  على من المفاطر .

فاطر معاً فى عالقة طردية، بمعنى  نه كلما إتت نع طمنوح اإلداتة لتحقين  عائند  علنى علنى مويرتبط عنصر العائد وال        

تحمل مفاطر  على ، والعكس صحيح، ومن جاننب  خنر توجند عالقنة موجبنة بنين المفناطر والبعند  إثترماتاتها توجب عليها

الزمنننى لإلثننترمات، فكلمننا طالنن  ال تننرة الزمنيننة المتاحننة لتحقينن  التنندفقات النقديننة التننى توفرفننا اإلثننترماتات إزدادت دتجننة 

 المفاطر، والعكس صحيح .

مفنناطر، تبعنناً لننألداة التننى ي ننترمر فيهننا  موالننه، ويننرتبط م ننتوى المفنناطر ويتعننرض البنننك لنندتجات مفتل ننة مننن ال        

اإلثنترمات فنى القنروض  ، علنى ثنبيل المرنال،المصاحب لكل  داة بمعدل العائد الهى يتوقعه من كل  داة منن  دوات اإلثنترمات

العائند علنى القنروض  فنعن طويلة اسجل يعنرض البننك لمفناطر  علنى منن اإلثنترمات فنى القنروض قصنيرة اسجنل، وبالتنالى

طويلة اسجل  على من القروض قصيرة اسجل . كما تتمتع القروض التى تمنح بضنمانات بدتجنة مفناطر  قنل منن القنروض 

 ق  عائد  على من القروض بضمانات .وبالتالى فالقروض بدون ضمانات تح بدون ضمانات،التى تمنح 

ة، فعن اإلثترمات فى  ذون الفزانة ال يعرض البنك للمفاطر على  ثاس  ن  ذون وبالن بة لإلثترمات فى اسوتاق المالي        

الفزانننة مضننمونة مننن قبننل الدولننة، ولننها يطلنن  علننى اإلثننترمات فيهننا : إثننترمات خننالى، ومننن فنننا يتوقننع الحصننول علننى عائنند 

فاطر، لها يتوقع الحصنول علنى منف ض . وذلك على عكس اإلثترمات فى اسثهم العادية والتى تتعرض لدتجة عالية من الم

. وفكنها يمكنن مالحظنة وجنود عالقنة طردينة بنين معندل العائند علنى اإلثنترماتات ودتجنة المفناطر التنى   علنىمعدل عائند 

 ، فكلما زادت دتجة المفاطر المصاحبة لألداة اإلثترماتية كلما زاد العائد منها .رض لها فه  اإلثترماتاتعتت
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 مكص ات محاتن اإلطتحتاس تى الباصر اً : خامس

: مجموعة ت نتهد  تنوفير ال نيولة ومنن  مرلتهنا تق يم محافظ اإلثترمات فى البنور إلى ثالو مجموعات تئي ية يمكن         

وعننة ثانيننة م، ومجالفنناتبالمحليننة والمراثننلين ب، واستصنندة لنندى البنننور واستصنندة لنندى البنننك المركننزى بالفزينننة النقديننة

، ومجموعنة ثالرنة تلجنأ إليهنا البننور نظنراً لعندم وال لف والكمبيناالت المفصنومةت تهد  تحقي  الربح وتتمرل فى القروض 

 وجود قدت مالئم من النوع الرانى  و لتدعيم النوع اسول ونقصد بهنا اسوتاق المالينة . بعبناتة  خنرى تتمرنل المجموعنة الرالرنة

بنك منن مواجهتنه ن ال، كما يمكن اإلعتماد عليها فى حالة حدوو نقا فى ال يولة لم يتمكمن الربحفى إثترماتات تحق  قدت 

، رنل فنى اسصنول الرابتنة و صنول  خنرى، ويرى الباحث إضافة مجموعة تابعنة وفنى اسصنول اسخنرى وتتمبوثائل  خرى

 الت صيل . ترمات فى البنور بشئ منمكونة لمحافظ اإلثوفيما يلى إثتعراض للمجموعات ال

 لة األصصل الاقد ة فشبه الاقد ة مجتص 

، المحلية والمراثلين بالفاتب البنور، واستصدة لدى البنك المركزى، واستصدة لدى وتشمل كل من النقدية بالفزينة 

 الت صيل :يلى لمكونات تلك المجموعة ب، ونعرض فيما والقيم المالية تح  التحصيل

 الاقد ة بالنز اة (1)

يننة، والننهفب ) نقننود وثننبائك ذفبيننة ( . بوتشننمل البنكنننوت، والعمننالت المعدنيننة المعاونننة، والعمننالت اسجن        

ويحننت ظ البنننك بنناسموال ال ننائلة فننى خزائنننه والتننى تغننهيها اإليننداعات اليوميننة مننن العمننالء، لمقابلننة حركننة ثننحب 

 . اسخرىات الم حوبمن وغيرفا ن، وصر  قيمة الشيكات والحواالت، المودعي

 التنكزى البا األسصدت لدى  (8)

، باإلضنافة إلنى لندى البننك المركنزى النهى يحنت ظ بنه البننكوتتمرل تلنك استصندة فنى اإلحتيناطى القنانونى         

 ، وتحت ب تلك استصدة كن بة من الودائع لدى كل بنك . لتى تزيد عن الحد القانوى المقرتوااستصدة ال ائضة 

 التحل ة فالتناطل ح بالناسجاألسصدت لدى الباصر  (3)

وتتمرل استصدة لندى البننور المحلينة فنى  تصندة التشنغيل الجناتى نتيجنة المعنامالت المتبادلنة بنين البننور )         

، باإلضافة إلى القيم المالية تح  التحصيل والتنى إشنترافا البننك منن .. الخ ( -ودائع  –قروض  –تحاويل  –شيكات 

ح نابات التشنغيل  ة لدى المراثلين بالفاتب فى  تصدةاستصد كما تتمرل ا  و قبيل تحصيلها .عمالئه قبيل إثتحقاقه

حصننيلة م ننتندات  –تحاويننل  -العاديننة ) ح ننابات جاتيننة ( والناتجننة عننن المعننامالت المصننرفية المتبادلننة ) شننيكات 

قنند يتننوافر لننديها مننن  تصنندة ، حيننث ت ننترمر البنننور المحليننة مننا .. الننخ (  و فننى  تصنندة ح ننابات  خننرى -التصنندير 

بالعمالت اسجنبية فى ح ابات لندى المراثنلين بالفناتب ب ائندة مرت عنة حتنى ت نتطيع  ن تقابنل دفنع ال وائند المقنرتة 

 على الودائع بالعمالت اسجنبية .

 

  مجتصلة القنفض فالسلف فالكتب االت التنكصمة 
اإلئتمانية النقدية ، ويتولى منح فه  الت هيالت إداتة متفصصة فنى كنل يطل  على فه  المجموعة  حياناً الت هيالت         

إداتة ال لف .. النخ ( ، وعنادة ينتم تبوينب القنروض وال نلف بح نب إعتبناتات  –إداتة الت هيالت  –بنك ) إداتة اإلئتمان 

ب الضنمانات المقابلنة لهنا،  كرر من ثنة ( وداخل كال الق مين تبوب القروض وال لف بح  -اخجال وال يولة ) ثنة فأقل 

 كما يلى :

 

 دقس م القنفض فالسلف حبقاً إللتباسات الس صلة  (1)

وفقاً لهها التق يم تتدتب القروض وال لف بح ب معدالت دوتانها . ويعنى معدل الدوتان مجمنوع الحركنة         

 ومنها الدائنة فى ح ابات القروض وال لف خالل فترة مق وماً على متوثط  تصدة تلك الح ابات خالل ال ترة ،

مرننل القننروض الشفصننية ، القننروض دم ( القننروض وال ننلف الدائمننة ) ذات معنندل النندوتان البطنن ء  و المنعنن -

 وال لف بضمان تفن عقاتى ، بضمان  وتاق مالية .

ن ودائنع، والقنروض مقابنل بضنماالقنروض مرنل  دوتان معتندل ( لالقروض وال نلف شنبه الدائمنة ) ذات معند -

  .عن م تحقاتهم طر  جهات اإلثناد  لمقاولينتنازالت ا

القننروض التننى تمنننح لعمننالء تصنندير مرننل  معنندل دوتان ثننريع (ال ننلف الموثننمية والمؤقتننة ) ذات القننروض و -

الحاصالت الزتاعية  و لبعض المزاتعين  و التجات المتعاملين فى ت وي  فه  الحاصالت : وتشنمل القنروض 

 المؤقتة تلك القروض التى تمنح للم توتدين  و المصدتين، والقروض بضمان  وتاق تجاتية .

 تتا احبقا للض فالسلفدقس م القنفض  (8)

 فيما يلى :المقابلة لها ، لضمانات وتتمرل القروض وال لف طبقا ل        

 القروض بضمان ودائع . -

 القروض بضمان  وتاق مالية . -

 القوض بضمان تفن عقاتى . -

 القروض بضمان التنازل عن ديون  و عقود . -
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 القروض بضمان  وتاق تجاتية . -

 القروض بضمان شفصى . -

 ض بدون ضمان .ورالق -

 القروض بضمان محاصيل زتاعية . -

 القوتض بضمان تفن المحال التجاتية والصناعية . -

 القروض بضمانات عينية متنوعة . -

 تحتاسات تى األفساق التال ة مجتصلة اإلط 

التنى ت نتفدم فنى شنراء  ثنهم وثنندات خاصنة  و عامنة بهند  تحقين  عائند،  وتتمرل تلك اإلثترماتات فنى اسمنوال        

والل نظ الشنائع فاإلثترمات يتم بعد توفير متطلبات ال يولة وبعد مننح القنروض المطلوبنة، فهنو إثنترمات لألمنوال ال ائضنة . 

ة العظمنى مننن إثننترماتات ة " ومننن المالحنظ  ن الن ننبينفننو " مح ظننة اسوتاق المالاإلثنترمات والم نتفدم ليعبننر عنن ذلننك 

تنوينع مح ظنة  وتاقنه المالينة بمنا ويعمنل البننك علنى  فى فى الصكور الحكومية والصنكور المضنمونة منهنا .فه  البنور 

 يك ل له تحقي  عائد مجز من ناحية ، وتوفير ال يولة واسمان والحيطة من ناحية  خرى .

  األصصل األخنىمجتصلة 

تتمرل مجموعة اسصول اسخرى فى اسصول الرابتة متمرلة فى مجموعة العقاتات التنى يمتلكهنا البننك وينزاول فيهنا         

كمنا تتمرنل اسصنول اسخنرى فنى خنرى وغيرفنا ، استركيبنات الجهنزة واسنقنل والثناو ووثنائل اسنشاطه ، باإلضافة إلى 

 وفاًء لديون وغيرفا .  كول التى لل  ملكيتها للبنالدفعات المقدمة تح  ح اب شراء  صول ثابتة ،  و اسص

 

 ت است محاتن اإلطتحتاس تى الباصر :التبحث الحالث

 مقـدمــة

فى حاجنة كبينرة  المصرية ، جعل البنورالحالية فى ال وق المصرفى المصرىإن التطوتات الحديرة و رو  المناف ة       

، فى اسدوات المصرفية التقليدينة والتنويع ، بجانب اإلبتكاتإثترماتية جديدة ثترمات فى  دواتإلى توجيه مواتدفا المتاحة لإل

، وزينادة قندتتها علنى من  جل تحقي   فندافها المفتل نةوذلك ، لمحافظ اإلثترماتيةم تفدمه فى ذلك ال كر الحديث فى تنويع ا

اإلقليميننة والعالميننة . وثننيتم تفصننيا فننها البنننور  منننالمناف ننة القويننة مواجهننة مواكبننة التطننوتات اإلقتصننادية المتالحقننة و

المتبعنة فنى واإلثتراتيجيات ، باإلضافة إلى ال ياثات المبحث إلثتعراض  فدا ، وخطوات، و ثس إداتة محافظ اإلثترمات

  . إداتة محافظ اإلثترمات

 أهداف ت است محاتن اإلطتحتاسأفالً : 

اإلثنترمات منع  فندا  تكنوين محنافظ اإلثنترمات، حينث تنرتبط إداتة المح ظنة تتشابه إلنى حنداً منا  فندا  إداتة محنافظ         

ة المفنناطر وصننول إلننى عائنند معننين يتناثننب مننع دتجننبغننرض الوذلننك  ،اإلثننترماتية بننعداتة عمليننات اإلثننترمات فننى المح ظننة

حيث لكل  داة من اسدوات التى يتم اإلثترمات فيها خصائصها التنى البند منن مراعاتهنا عنند  المصاحبة إلثترماتات المح ظة،

    فيما يلى : اإلثترماتيةتكوين وإداتة المح ظة ، وبناءاً على فها يمكن تحديد  فم  فدا  إداتة المح ظة 

 متكحدحق ق أقكى لا د  (1)

فن  الح نبان البننك إداتة  وفو المعيات الهي تضنعه، ثترماتاإل واسكبر من  جليشكل فها الهد  الحافز اسثاث          

 المح ظة اإلثترماتية للبنك .بتكوين  تقومعندما 

 دصت ن مت لبات الس صلة (8)

نظراً لتعرض البنور لطلبات المودعين وطلبات المقترضين، والتى يصعب التنبؤ بها بدقنة ، فنعن تنوفير متطلبنات         

ى غاية اسفمية وفو  يضناً منن الندوافع اسثاثنية لتشنكيل مح ظنة إثنترماتية تضنم  دوات إثنترمات ال يولة النقدية  مراً ف

 ل إلى نقدية .          يمفتل ة، ذات لجال مفتل ة، ثهلة التحو

 دجاب الت نض لتناحن اإلتالس (3)

داتة المح ظة اإلثترماتية الضروتية التى يجب  خهفا فى الح بان عند القيام با اإلعتباتاتإن تقليل المفاطر من         

ومنن فننا تكمنن  فمينة فنها الهند  فنى .  حيث  ن زيادة المفاطر يمكن  ن يقود البننك إلنى التعنرض لمفناطر اإلفنالس ،

 الح ا  على إثترماتات البنك بص ة خاصة وعلى بقاء البنك بص ة عامة .

 س التال األصلىالتحاتمة للى سأ (4)

وإختيات  داة إثنترماتية معيننة إلنى تحقين   قصنى عائند ممكنن ، ي عى كل بنك من وتاء تكوين مح ظة إثترماتية         

   .الم ترمرة  وعدم التعرض للف اتة فى قيمة اسصول إال  نه قبل ذلك يهتم بعثترداد ت ثماله اسصلى
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    تص سأس التال فد م م الحنفت (2)

للنجناح فنى  اً يعتبر نمو ت س المال الم ترمر من اسفدا  الرئي ية التى ي عى البنك إلى تحقيقها، كما يعتبر مؤشر        

تحقينن  فننها الهند  مننن خننالل تكننوين مح ظننة إثننترماتية تتضننمن  دوات لالعملينة اإلثننترماتية، ولهننها ت ننعى إداتة البنننك 

 .مرت ع وإثترداد اسصل فى نهاية مدة اإلثترمات تضمن تحقي  عائد ذات نوعية جيدة إثترماتية متنوعة 

كنأفم منن الهند  المتعلن  بتحقين   ويميل الكرير من المتفصصين فى وضع فد  نمو ت س المال وتعظنيم الرنروة        

يمكنن  ن يقنود إلنى تحقين   اقصى عائد ممكن، ونحن ال نرى وجنود تعناتض بنين فنهين الهندفين، بنل إن تحقين   حندفما

 اسخر .

 دصت ن قدس مح التاص ع  (6)

يعتبر فه  الهد  من  فم اسفدا  التى ت عى إداتة البنك إلى تحقيقه، من  جل تحقي   قصى عائند ممكنن منع  قنل         

 وبما يحق   قصى دتجات اسمان .، مفاطرمن القدت 

 دأم ح مكدس  خإ مستتن (2)

لمواجهة  إن نجاح إداتة المح ظة اإلثترماتية فى إختيات اسدوات اإلثترماتية المناثبة، يؤمن مصدت دخل م تمر        

  كرر قدتة على مواجهة الع ر المالى .  الن قات الجاتية، ويجعل البنك

 دنث ض  جم التكال ف فالجهد فالصقب الال م إل است التحثمة (2)

فتف نيض التكناليف تنؤثر بشنكل مباشنر ن اسفندا  الهامنة إلداتة المح ظنة اإلثنترماتية للبننك، يعتبر فها الهد  م        

كمننا يعتبننر إتفنناذ القننراتات  فننو تبننح البنننك .ف ( ) التكنناليعلننى  تبنناح البنننك، حيننث  ن ال ننرق بننين اإليننرادات والن قننات 

   اإلثترماتية .إداتة المح ظة نجاح اإلثترماتية فى التوقي  المناثب من العوامل الهامة فى 

 ثا  اً : خ صات ت است محاتن اإلطتحتاس

إن إداتة المح ظة اإلثترماتية تتم عبر خطوات معينة ، ولكنها غير ثابتة فهى تفتلف من بنك خخر ح ب  رو  كنل         

بنننك و ثننلوب إداتتننه وحجننم تو ي اتننه ، وال يوجنند نمننط واحنند للفطننوات التننى ينبغننى علننى كننل بنننك إتباعهننا بننن س الترتيننب 

وفيمنا يلنى ترتينب خطنوات  نها متداخلنة ومتشنابكة فيمنا بينهنا ، والت ل ل ، ويرجع ذلك إلى طبيعة عمل فه  الفطوات حيث 

 إداتة محافظ اإلثترمات وفقاً لر ى الباحب بشئ من الت صيل :

 دحد د األهدافالن صت األفلى : 

 ،منن تكنوين المح ظنة اإلثنترماتية  تحقيقهنا إلنى ي نعى التن اسثاثية  اسفدا  ويضع يحدد  ن البنك على يجب حيث        

 إلنى والمكنان باإلضنافة والوقن  والننوع الكنم حينث منن ومحنددة واضنحة اسفندا  فنه  تكنون  ن مراعناة إداتة البنك وعلى

 عائند  قصنى تحقين  فن  تكنوين مح ظنة إثنترماتية خنالل منن البننك  فندا  تتمرنل منا وعنادة، للقيناس  قابلنة كونهنا ضنروتة

، باإلضنافة إلنى المحافظنة علنى عالقنة قوينة منع  لمفناطر اإلفنالس التعنرض وتجنب ، من ال يولة البنك حاجة تلبية وضمان

 وذلك على النحو الهى ثب  اإلشاتة إليه فى المبحث الرانى .كبات المودعين ، 

 دحل إ المنفف اإلقتكا  ة الحال ة فالتستقبل ةالن صت الحا  ة : 

تصادية العامة كأثعات ال وائد ، ومعندالت التضنفم ، على الرغم من  نه ال يمكن إجراء تنبؤات دقيقة عن الظرو  اإلق        

إال  نننه يمكننن إثننتفدام فننه  التنبننؤات كمؤشننرات ت نناعد علننى إتفنناذ القننرات الرشننيد ، فقننرات اإلختيننات مننا بننين اإلثننترمات فننى 

ط القننروض  و اإلثننترمات فننى اسوتاق الماليننة ثننواء طويلننة اسجننل  و قصننيرة اسجننل يتوقننف علننى توقعننات صننعود  و فبننو

         معدالت ال ائدة ومعدالت التضفم فى الم تقبل .

  ساطة المنفف الداخل ة للبا الن صت الحالحة : 

يتم دتاثة الظرو  الداخلية للبنك من خالل التوفي  بين متطلبات الربحية ومتطلبات ال يولة وإيجناد التنوازن بينهمنا ،         

بالن نبة للبننك وبالن نبة للمح ظنة ، باإلضنافة إلنى تقندير إحتمناالت النرفن لمح ظنة وتحديد الن بة المقبولة لم توى المفناطر 

 اسوتاق المالية فى حالة اإلقتراض .

 فضع الس اطات ال امة للتحثمةالن صت الناب ة : 

المح ظنة ، وتتمرنل تعتبر ال ـياثــات العـامـة لمح ظة اإلثترمات فى اإلطات العام الهى ي ترشد به القائمون على إداتة         

 فه  ال ياثات فيما بلى :

 إلى م توى الطلب على القروض ومقدات الربح المتوقع تحقيقه وتوقي  فها الربح . إثتناداً تحديد حجم المح ظة  -
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وضع  ثس التنويع لإلثترماتات المكوننة للمح ظنة ، والتنى ينبغنى  ن تراجنع ويعناد دتاثنتها بنين حنين ولخنر فنى ضنوء  -

 والمتغيرات فى الظرو  اإلقتصادية وال ياثية و رو  ال وق .الم تجدات 

وضع ضوابط وثياثات عامة لعمليات البيع والشراء لألوتاق المالية وذلك لما لها من تأثير على نتائ   عمال المح ظة ،  -

البيع فنى فتنرات فبنوط  ، زيادة كميات ومن  مرلتها ، عدم البيع  ثناء إنف اض اسثعات وعدم الشراء  ثناء إتت اع اسثعات

اسثعات عند توقع إنف اضها ، زيادة كميات الشراء فى فترات فبوط اسثعات عند توقع إتت اعها ، عدم إجنراء  ى عملينة 

بيع  ثناء إنتشات حاالت الهعر فى ال وق ، و خيراً توزيع عمليات البيع والشراء على فترات زمنينة معيننة منتظمنة خنالل 

  . دوتات  ثعات اسثهم

 متاب ة التحثمة فق اس األ اءالن صت النامسة : 

على إيرادات كنل ننوع منن  دوات اإلثنترمات المكوننة للمح ظنة   يقصد بهه  الفطوة تقييم  داء المح ظة ككل ، والوقو        

علنى حنند  ، وذلننك بهنند  المحافظننة دومنناً علننى حالننة اإلثنتقرات الم ننتهدفة مننع زيننادة معنندالت العائنند إن  مكننن . وتننتم عمليننة 

هنا والعمنل علنى الحند ومعالجتقيناس اسداء لإلطمئننان علنى ك ناءة اإلداتة وإكتشنا  اسخطناء قبنل وقوعهنا   والمتابعة وتقييم 

 ترتيب خطوات إداتة محافظ اإلثترمات وفقاً لر ى الباحث .،  التالى ( 7 – 3ويوضح الشكل تقم ) . منها

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     المصدت : من تصميم الباحث

 خ صات ت است محاتن اإلطتحتاس ( 1 – 3شكإ سقم ) 

 ثالحاً : أطس ت است محاتن اإلطتحتاس

فنار مجموعة من اسثنس الواجنب إتباعهنا عنند إداتة محنافظ اإلثنترمات ، بهند  تحقين  اسفندا  المرجنو  منن وتاء         

 تكوين محافظ اإلثترمات فى البنور ، وفيما يلى إثتعراض لتلك اسثس بشئ من الت صيل :

 التن  ط (1)

لحنند مننن المفنناطر المحتملننة، إذ  ن لمننن الضننروتى قبننل بننناء المح ظننة اإلثننترماتية، تحدينند اسفنندا  بوضننوح         

اإلختيات العشوائى لمكونات المح ظة قد يعرض البنك إلى  ثات ثلبية، مرل الف اتة وقند تصنل إلنى اإلفنالس . ومنن فنها 

 ثترماتات المتوقعة كبدائل متاحة تن جم و فدا  البنك .المنطل  يجب على اإلداتة الت كير وتهيئة قائمة باإل

 التصق ب  (8)

إن دتاثة ال وق وإحتماالت نشاطه ي اعد فى تحديد التوقي  المالئم إلختيات مجناالت معيننة لإلثنترمات فيهنا ،  و         

رض البنننك الننتفلا مننن بعننض اإلثننترماتات الموجننودة فننى مجننال معننين نظننراً لتعرضننة لظننرو  غيننر مالئمننة، قنند تعنن

كما ت اعد دتاثة المناخ ال ياثى واإلقتصادى ، فى التعر  على إتجا   ثعات ال ائدة ، وبالتالى تحديد  لف ائر محتملة .

منح مزيند نحو فل ثيتم اإلتجا  نحو شراء اسوتاق المالية  م التفلا منها ،  و ثيتم اإلتجا  إتجا  إثترماتات المح ظة، 

   من القروض  م تقليا عمليات منح القروض . 

 

خطوات إدارة محافظ 
 اإلستثمار

  تحديد األهداف

 تحليل الظروف االقتصادية

 دراسة الظروف الداخلية للبنك

 العامة للمحفظةوضع السياسات 

 المتابعة وقياس األداء
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 التحثن فال قال  ة (3)

فعلى البنك  ن يجب  ن يكون فنار ثلور إثترماتى متزن عند إعداد وبناء محافظ اإلثترمات، طبقاً لمبد  المن عة .         

  .المح ظةوالتى تؤثر على إثترماتات  يحدد الم تويات المرغوبة من المفاطر المحتملة تجنباً لألحداو غير المرغوبة ،

 اإلشناف فالتتاب ة (4)

ع اإلداتة إلننى القيننام تغيننرات ال ياثننية واإلقتصننادية، تنندفإن تغيننر ال ننوق الننهى يعمننل فيننه البنننك بعثننتمرات تبعنناً لل        

بمتابعة دوتية وإشنرا  مباشنر لمكوننات المح ظنة، إذ  ن الندخول فنى إثنترماتات معيننة دون متابعنة وإشنرا  يعنرض 

 ف ائر محتملة قد تصل إلى ت س المال الم ترمر .    لالمح ظة 

  الس اطات التتب ة تى ا است محاتن االطتحتاسساب اً : 

إلى  ن مح ظة البنك تنق م إلى مح ظة القروض التى تشنمل كافنة القنروض التنى يقندمها البننك لعمالئنه ،  اإلشاتةثب          

. وتمرل فناتين المح ظتنين  فمينة حيوينة للبننور ، إذ  زء من مواتد  الماليةالبنك فيها جومح ظة اسوتاق المالية التى اثترمر 

% من قيمة اسصول كما يتولد عننه عائند يزيند عنن ثلرنى 51يزيد عن االثترمات فى مح ظة القروض  ن تشير الدتاثات إلى 

ة االثترمات فيهنا إلنى حنوالى ثلنث مجمنوع باإليرادات الكلية التى يحققها البنك .  ما بالن بة لمح ظة اسوتاق المالية فتصل ن 

 حققه البنك من عملياته .الهى ي اإليراد% من إجمالى 21كما تدت فه  االثترماتات حوالى ، اسصول فى الميزانية 

وكما يبدو فعن مح ظة القروض تحق  عائد ي وق العائند النهى تحققنه مح ظنة اسوتاق المالينة ، غينر  ن اسخينرة تحقن          

للبنك قدتاً من المرونة لمواجهة الظرو  غير العادية . ف ى ال ترات التى ينف ض فيها الطلنب علنى القنروض ي نتطيع البننك 

يتحقنن  بعننض العائنند مننن وتاء تلننك المفصصننات  ثننترمات فننى اسوتاق الماليننة ، وبننهلكمننن مفصصنناته إلننى االتوجيننه جننزء 

ال ائضة بدالً من تركها عاطلة فى صوتة نقدينة بالفزيننة . ومنن ناحينة  خنرى عنندما ينزداد الطلنب علنى القنروض  و عنندما 

ب رعة وذلك بعنرض جنزء منن اسوتاق المالينة للبينع فنى مر م اجئ من الودائع ، فعنه يمكنه تداتر اس تعرض البنك ل حبي

 ثوق المال .

بننأمرين فننامين : توزيننع مفصصننات المح ظننة بننين القننروض واسوتاق  التننى تحكننم إداتة المح ظننةوتتعلنن  ال ياثننات         

 ض لكل منها فى ق م م تقل .عرالمالية ، وتنويع مكونات المح ظة ، وثو  ن

 دص  ع منككات التحثمة  (1)

اسصل  ن اإلثترمات فى اسوتق المالية فو نتيجة لعندم ك اينة طلبنات اإلقتنراض التنى يتقندم بهنا العمنالء ، فلنو  ن         

فه  الطلبات غير محدودة لتوقعنا توجيه كافة مفصصات البنك لتغطية تلك الطلبات ، دون  ن يتبقى شنئ لالثنترمات فنى 

تلعننب الظننرو  اإلقتصننادية دوتاً حاثننماً فننى توزيننع مفصصننات المح ظننة بننين اسوتاق الماليننة . بعبنناتة  كرننر تحديننداً 

اإلثترمات فى القروض وبين اإلثترمات فى اسوتاق المالية . ف ى حالة الركود اإلقتصادى ينف ض الطلب على القنروض 

اد  و يتقندم بهنا  فنر بية طلبنات إقتنراضلثتعداد  لتيير قبول طلبات اإلقتراض ، وتغم إ، تغم محاولة البنك تف يض معا

وكنتيجة لهها النقا فى الطلنب علنى القنروض ، يجند البننك ن  نه مضنطراً إلنى توجينه منا منشأت ليس لهم ودائع لديه . 

 تبقى من مفصصات مح ظة البنك إلى اإلثترمات فى اسوتاق المالية .

لمالية المتاحة للبننك ، فيصنبح منن المتوقنع  ما فى حالة الرواب اإلقتصادى وزيادة طلبات اإلقتراض عن المواتد ا        

قيام البنك برفع معايير قبول طلبات اإلقتراض ، وإثتبعاد الطلبات الحدية وكها الطلبات التنى يتقندم بهنا عمنالء منن غينر 

ض وذلنك برفنع ن نبة ورى معدل فائدة فعلى مرت ع علنى القنالمودعين . ليس فها فقط بل قد يعتمد البنك إلى الحصول عل

رصيد المعوض ، كما قد يعمد إلى الحد من عدد الطلبات التى تحظى بمعندل ال ائندة اسثاثنى والعمنل فنى ن نس الوقن  ال

على الحصول على  كبر قدت ممكن من المواتد المالية لزيادة مفصصات مح ظنة القنروض ، وذلنك لإلثنت ادة منن فنه  

د يجد من الصعب عليه تنمية مزيد منن الودائنع ، إذ غالبناً منا الظرو  المواتية . وفى ثعى البنك لزيادة مواتد  المالية ق

 فى مرل فه  ال ترات . ن المناف ة شديدة بين البنور خاصةتكو

كهلك قد ال ت مح الظرو  بتنمية المواتد منن خنالل إصندات  وتاق مالينة قصنيرة اسجنل ) مرنل شنهادات اإلينداع         

ة اسجل ) مرل اسثهم وال ندات ( . ذلك  نه فنى حالنة النرواب ترت نع  ثنعات ال ائندة القابلة للتداول (  و  وتاق مالية طويل

ة تقنل كرينراً وتنف ض القيمة ال وقية لألوتاق المالية ، ومن ثم يجد البنك ن  ه مضطراً إلى بيع اإلصداتات الجديدة بقيم

تطيع البننك إصندات وت نوي  تلنك اسوتاق . يضا  إلى ذلك  ن وقتاً طويالً ثو  يمضنى قبنل  ن ي نعن قيمتها اسثمية 

 خاصة إذا كان  من النوع طويل اسجل .

وفى  نل فنه  القينود يجند البننك ن  نه فنى مواجهنة قنرات تصن ية مح ظنة اسوتاق المالينة الثنتفدام حصنيلتها فنى         

ت ثنمالية نتيجنة إلنف ناض  تمويل الطلب المتزايد على القروض ، وفو قرات يتوقنع  ن يترتنب علينه تكبند البننك لف نائر

القيمة ال وقية لألوتاق المعروضة للبيع ، ب بب إتت اع معدالت ال ائندة فنى ال نوق . وعنادة منا تكنون الف نائر محندودة 

فى بداية قنرات التصن ية ، إذ منن المتوقنع  ن يبند  البننك  والً بتصن ية اسوتاق المالينة قصنيرة اسجنل . وبمجنرد البند  فنى 

 ل تأخه الف ائر الر ثمالية فى الزيادة .جالمالية طويلة استص ية اسوتاق 
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ذلنك  ن العائند  ن ي تمر البنك فى تصن ية مكوننات مح ظنة اسوتاق المالينة ، وعلى الرغم من تلك الف ائر يتوقع         

ننى بهنا ، وذلنك لعندة من إعادة إثترمات حصيلة تلك اسوتاق فى قروض يتوقنع  ن يزيند عنن الف نائر الر ثنمالية التنى م  

 ثباب :  ولها  ن البننك ي نتطيع تحقين  معندل عائند مرت نع علنى اسمنوال التنى يقرضنها . فنعذا منا كنان المقتنرض منشنأة 

 عمال فيمكن للبنك  ن ي رض عليها شرط الرصيد المعوض ، خاصة فى فه  ال ترات  ى فترات النرواب التنى يقنل فيهنا 

 ن يترتب على ذلك الشرط تحقي  البنك لمعدل فائدة فعلى مرت ع قد يك نى لتعويضنه  المعروض من النقود . ومن المتوقع

 عن الف ائر الناجمة عن تص ية مح ظة االوتاق المالية . 

ال يتحملهنا البننك قبول خ ائر ت ثمالية كبيرة فو  ن الف نائر الر ثنمالية  يشجع البنك على  ما ال بب الرانى الهى        

سنها تعتبر من البنود التى تفصم من اإليرادات قبل الضريبة ، مما يعنى تحقي  البنك لوفوتات ضريبية  بالكامل ، نظراً 

. يضا  إلى ذلك ثبب ثالث فو  ن البنك ال يمكنه التفلنى عنن عمالئنه  تقدت بقيمة الف ائر مضروبة فى معدل الضريبة

 . لمدى الطويلفى وق  الشدة ، وإال كان لهلك لثات عك ية على الربحية فى ا

 ل عن موقف البنك إذا ما  صبح  الف ائر الر ثمالية كبيرة بحيث ال يمكن تغطيتهنا مننويتبادت إلى الهفن الت اؤ        

النرد علنى ذلنك يتمرنل فنى توقنف والى والم تقبلى الهى يمكن  ن يتولند عنن القنروض . العائد المباشر وغير المباشر الح

 . وتاق مالية ،  و تفع معدل ال وائد على القروض إذا كان ذلك ممكناً من  البنك عن تص ية ما تبقى لديه

ك بنين القنروض وبنين اسوتاق ننبلمنؤثرة فنى توزينع مفصصنات مح ظنة الواخن وبعد فها التحليل عن العوامنل ا        

تصنا  ال ياثنة بشنئ ات المح ظنة ؟ . منن المتوقنع  ن صنالمالية ، كيف يتم صياغة ثياثات البنك فى شأن توزيع مفص

من العمومية ، إذ قد يكت ى بالنا على  ن تص ية اسوتاق المالية فى حناالت النرواب ينبغنى  ن يتوقنف عنند النقطنة النى 

ثنترمات فنى القنروض .  منا فنى حالنة الركنود ومنا اق المالية العائد المتوقع منن اإلت وق الف ائر الر ثمالية من بيع اسوت

علنى القنروض ، فينبغنى  ن تننا ال ياثنة علنى توجينه كافنة المنواتد المالينة المتبقينة منن يصحبه منن إنف ناض الطلنب 

 ( . 378: 374م، ص2171ى اإلثترمات فى اسوتاق المالية ) فندى، مفصصات المح ظة إل

 

 داص ع مكص ات التحثمة  (8)

ن منهننا المح ظننة ) ثننواء مح ظننة يقصنند بننالتنويع قننرات البنننك الفنناص بتشننكيلة  و تولي ننة اإلثننترماتات التننى تتكننو        

القننروض  و مح ظننة اسوتاق الماليننة ( . ومننن شننأن التشننكيل الجينند تف ننيض دتجننة المفنناطر التننى يتعننرض لهننا عائنند 

المح ظة ، دون  ن يترتب على ذلك تأثير عك ى على حجم ذلك العائد . فها وتوجد  ثس مفتل ة للتشكيل  و التنوينع منن 

ض  والً منن وجهنة نظنر فى تناولنا ل ياثة التنويع ثو  نعنروتنويع تواتيخ االثتحقاق . و  فمها تنويع جهة اإلصدات ،

 ( . 344:  378، ص 2171) فندى ، مح ظة اسوتاق المالية ، ثم من وجهة نظر مح ظة القروض 

 

 داص ع محثمة األفساق التال ة 

  داص ع جهة اإلصداس (1)

المح ظة إلى  وتاق مالينة تصندتفا منشنأة واحندة بنل ينبغنى يقصد بتنويع جهة اإلصدات عدم توجيه مفصصات 

ثنلوبين شنائعين فنى فنها الصندد فمنا :  ثنلوب التنوينع  و التشنكيل إصدات اسوتاق المالينة . وفننار   تنويع جهة

 ال اذب ، و ثلوب ماتكوتز فى التنويع .

 

 التاص ع الساذج  ( أ)

الب ننيط علننى فكننرة  ثاثننية فننى  نننه كلمننا زاد تنويننع يقننوم  ثننلوب التنويننع ال نناذب  و  ثننلوب التنويننع         

فمح ظنة اسوتاق . تعنرض لهنا عائندفا  ظة ، كلما إنف ض  المفاطر التنى ياالثترماتات التى تضمها المح

تعنرض عائندفا لمفناطر  قنل منن المفناطر التنى ن من ثندات  صندتتها ثنالو مؤث نات يالمالية التى تتكو

ندات  صنندتتها مؤث ننتين . والمح ظننة التننى تتكننون مننن ثننندات تتعننرض لهننا مح ظننة  خننرى تتكننون مننن ثنن

منن وجهنة نظنر المفناطر ( منن المح ظنة التنى تتكنون منن ثنندات  صدتتها  تبعة مؤث نات تعند  فضنل ) 

: ال تضنع  التنويع ال ناذب بالحكمنة التنى تقنول  صدتتها ثالو مؤث ات وفكها . ويمكن التعبير عن  ثلوب

 فى ثله واحدة .كله بيض ال

وفننى مجننال صننناعة البنننور قنند يأخننه التنويننع ال نناذب صننوتة تتمرننل فننى وضننع حنند  قصننى للمبننال          

% 5 ى إصدات عنن الم ترمرة فى إصدات واحد . كأن يقرت البنك مرالً  ال يزيد حجم اسموال الم ترمرة فى 

البننك فنى عندد  ركينز منواتدصات المح ظنة ، وذلنك كوثنيلة لعندم تو من مجموع مفصمن حقوق الملكية  

 محدود من االثترماتات .

وي افم التنويع ال اذب فى تف يض المفاطر ذات الصبغة الفاصة  ى المفاطر التنى تتعلن  بالمنشنأة         

، بينمننا ال ي ننهم علننى اإلطننالق فننى تف ننيض المفنناطر ذات الصننبغة العامننة  ى صنندتة لننألوتاق الماليننة الم  

تنويع مكوننات المح ظنة كما  نه من المطلوب عدم مغاالة البنك فى  ومى .المفاطر التى تتعل  باالقتصاد الق

، زينادة تكل نة البحنث عنن صنعوبة إداتة المح ظنة  : عك ية من  فمها اً ، إذ قد يترتب على تلك المغاالة لثات

 . إثترماتات جديدة ، إتفاذ قراتات إثترماتية غير ثليمة ، باإلضافة إلى إتت اع متوثط تكاليف الشراء
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 داص ع ماسكصدز   ( ب)

للمح ظة عشوائياً ، نجند  يقضى بعختيات االثترماتات المكونةعلى عكس  ثلوب التنويع ال اذب الهى         

ماتات ، وذلنك بمراعناة دتجنة االتتبناط ) قي  لتلك االثنتر ن  ثلوب ماتكوتز يقضى بضروتة االختيات الد

العوائد المتولدة عنها . فعندما تكون فنار عالقة طردية بين عوائد االثنترماتات التنى  بينمعامل االتتباط ( 

تتكون منها المح ظة فان المفاطرالتى تتعرض لها تكون  كبنر ، ممنا لنو كانن  تلنك العوائند م نتقلة )  ى ال 

  يوجد بينها عالقة (  و توجد بينها عالقة عك ية .

نف ضن  عوائد االثترماتات ال ردية كلما إكلما إنف ض معامل االتتباط بين ثتنت  ماتكوتز  نه وقد ا        

المفاطر التى يتعرض لها عائد المح ظة . يضا  إلى ذلك  ن فها االثلوب فى التنوينع قند يننجح لنيس فقنط 

 فى التفلا من المفاطر الفاصة ، بل والتفلا من جزء من المفاطر العامة .

 

 قداص ع دصاس خ االطتحقا (8)

 ثننعات تشنير العالقنة بنين  ثننعات ال ائندة فنى ال نوق وبننين القيمنة ال نوقية لنألوتاق الماليننة ، إلنى  ن تقلنب         

ه تقلبات  كبر فى قيمة ال ندات طويلة اسجل بالمقاتنة مع ال نندات قصنيرة اسجنل . ال ائدة فى ال وق يترتب علي

ب إلى حل . فعذا منا اثنترمر مفصصنات المح ظنة فنى وفكها قد يواجه مدير مح ظة اسوتاق المالية معضلة تحتا

ثندات قصيرة اسجل فعنه يتجنب التقلب الكبير فنى  ثنعات تلنك ال نندات ، وبنها يقلنل مقندات الف نائر  و استبناح 

الر ثمالية . غير  ن إثترمات اسموال فى تلك اسوتاق ثو  يترتب عليه تقلبات كريرة فى العائد الدوتى المتولند 

 ، إذ ينبغى على البنك فى فه  الحالة  ن يقوم ب ل لة من االثترماتات قصيرة اسجل بأثعات فائدة مفتل ة .ثنوياً 

ومن ناجية  خرى إذا اثترمر البنك مفصصات المح ظة فى ثندات طويلة اسجل ، ف و  يحق  إثنتقرات         

لنك ال ننندات ثنو  تتعننرض لتقلبنات شننديدة  كبنر فنى العائنند ال ننوى المتولنند عنن تلننك ال نندات ، إال  ن  ثننعات ت

منا اضنطر إلنى بينع تلنك اسوتاق قبنل إذا د خ نائر ت ثنمالية ، وذلنك الوق  مما قد يعرض البنك إلى تكبن بمروت

 تاتيخ االثتحقاق .

دات ظنة بنين ال نندات طويلنة اسجنل وال ننإن المعضلة التى يواجهها البنك بشأن توزيع مفصصات المح         

االجننل ، قنند يمكننن التغلننب عليهننا مننن خننالل ثياثننة تشننيدة للتنويننع . وتقضننى تلننك ال ياثننة بتوزيننع قصننيرة 

شكل ينؤدى إلنى االثنت ادة منن مزاينا كنل منهنا ، وتقلينل المفناطر ت بين ال ندات الطويلة والقصيرة بالمفصصا

يلننى إثننتعراض  وثننيتم فيمنناكافننة مفصصننات المح ظننة سى مننن فننهين النننوعين .  التننى قنند تترتننب علننى توجيننه

 التنويع . لتشكيل  ولهها الألثاليب المفتل ة 

 

 االطلصب الهجصمى  ( أ)

يقوم االثلوب الهجومى فى إداتة المح ظة على التحول الم تمر من ال ندات قصنيرة اسجنل إلنى         

 شنناتت ال ننندات طويلننة اسجننل وفقنناً للظننرو  ،  ى وفقنناً لإلتجافننات المتوقعننة سثننعات ال ائنندة ، فننعذا 

ببيننع  ي نناتع التنبننؤات إلننى  ن  ثننعات ال ائنندة فننى طريقهننا إلننى االتت نناع ، فننعن علننى منندير المح ظننة  ن

ال ندات طويلة اسجل وإثتفدام حصيلتها فى شراء ثندات قصيرة اسجل ، وذلك قبل  ن يحندو إتت ناع 

 إثنتغاللو  يتمكن البنك من لتنبؤات وإتت ع   ثعات ال ائدة ف فعلى فى  ثعات ال ائدة . فعذا ما تحقق  ا

، ال رصننة ، إذ لننن ينتظننر طننويالً حتننى يحننل تنناتيخ االثننتحقاق طالمننا  ن االثننترماتات قصننيرة اسجننل 

 لي تفدم الحصيلة فى إثترماتات جديدة تحمل  ثعات فائدة مرت عة .  

ئنه ينبغنى علنى البننك  ما إذا  شاتت التنبؤات إلى  ن  ثعات ال ائدة فى طريقها إلنى الهبنوط ، حين          

ثننتفدام حصننيلتها فنى شننراء ثننندات طويلننة اسجننل . فننعذا مننا اتعة ببيننع ال ننندات قصننيرة اسجننل وإالم ن

تحققنن  التنبننؤات فلننن يتعننرض لتقلبننات فننى العائنند النندوتى المتولنند عننن المح ظننة ، إذ ثننيظل محت ظنناً 

منن اسوتاق . فنها باإلضنافة إلنى  باسوتاق التى تحمل معدل فائدة مرت ع عما فو ثائد فى ال وق لمرلها

 تيخ اإلثتحقاق .إمكانية تحقي  اتباح ت ثمالية كبيرة إذا ما قرت البنك بيعها قبل تا

يتوقف كلية على مندى دقنة التنبنؤات بشنأن إتجنا   ثنعات ال ائندة . فنعذا  غير  ن نجاح فها اسثلوب        

،   تلك التنبنؤات ما يضمن تحق، ولكن ال يوجد ن مضاع ة عائد المح ظة تحقق  التنبؤات تمكن البنك م

، الم تقبل ، والم تقبل غير مؤكد وال يعرفه على وجه اليقين غير هللا ثنبحانه وتعنالى ب وذلك إلتتباطها

وإذا لم تتحق  تلك التنبؤات فان البنك يتعرض لهزات عني ة فى عائد المح ظنة ، كمنا قند تتعنرض القيمنة 

ودعين ، والنتيجة فى اض كبير قد يلتهم ت س المال بل وقد يمتد إلى  موال المال وقية لل ندات إلى إنف 

البنك لمرل فها االثلوب الهجومى فى إداتة المح ظة ،  لجوء مالبنك . لها يتوقع عد إفالس بالقطع إعالن

 ما لم يكن لديه إداتة لإلثترمات على دتجة عالية من الك اءة .
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 قخ االطتحقاددسج دصاس  ( ب)

ثترماتات ذات تناتيخ اثنتحقاق تحقاق توزيع مفصصات المح ظة على إيقصد بتدتب توايخ االث        

متدتب ، ويقتضى فها االثلوب قيام إداتة البنك بوضع حد  قصى لتاتيخ االثتحقاق الهى يمكنن قبولنه . 

المنواتد المتاحنة بعد ذلك تقوم إداتة المح ظة بوضع فيكل لتوزيع تواتيخ االثتحقاق توزع على  ثاثه 

لالثترمات . ولتوضيح ال كرة دعنا ن ترض  ن إداتة البنك قد قرتت  ن ال تزيد تاتيخ إثتحقاق ال نندات 

ملينون جنينه ثنو  ت نترمر بالكامنل فنى ثنندات .  71عن عشر ثنوات ، و ن فنار مواتد مالية قندتفا 

فنى تنواتيخ االثنتحقاق ، وذلنك  فى فنه  الحالنة يمكنن إلداتة المح ظنة  ن تحقن  تندتب صناتم ) جامند (

بتوزيع مفصصات المح ظة إلى عشرة  جزاء مت اوية ، ثم تقنوم بعثنترمات كنل جنزء فنى مجموعنة منن 

ال ندات ت تح  فنى تناتيخ معنين مفتلنف عنن غيرفنا منن المجموعنات ، فمنرالً قند تقنوم إداتة المح ظنة 

مجموعات منن ال نندات تتبناين منن  مليون جنيه بالت اوى على عشر71تى تبل  بعثترمات مفصصاتها ال

حيث تاتيخ االثتحقاق . بمعنى  نها تقوم بعثترمات مليون جنينه فنى مجموعنة ثنندات ت نتح  بعند عنام ، 

خينرة فنى مجموعنة ون جنينه اسد عامين ، وفكها حتى ت ترمر الملينومليون جنيه فى مجموعة ثندات بع

 ثندات ت تح  بعد عشر ثنوات .

ؤات مفصصنات المح ظنة . فنعذا كانن  التنبنويمكن للبنك إدخال بعض المرونة فى عملينة توزينع         

تشير إلى إحتمال إتت اع  ثعات ال ائدة ، فيمكن فى فه  الحالة التفلنى عنن توزينع مفصصنات المح ظنة 

طويلة  بالت اوى ، وذلك بزيادة االثترمات فى ال ندات قصيرة اسجل على ح اب االثترمات فى ال ندات

ننه يمكنن إثنترمات جنزء  كبنر إحتمال إنف اض  ثعات ال ائدة ، فعاسجل .  ما إذا كان  التنبؤات تشير إلى 

 فى ال ندات طويلة اسجل ، وجزء  قل فى ال ندات قصيرة اسجل .

م فنها الننوع منن التشنكيل فنى تحقينن   فندا  المح ظنة التنى تتمرنل فنى ال نيولة ، الربحيننة ، وي نه        

جنب إنف اض القيمة ال وقية لإلثترماتات ، وتوثي  العالقنات منع كبنات المنودعين . فوجنود ال نندات وت

قصيرة اسجل ي هم فى مواجهة إحتياجات البنك لل يولة .  منا وجنود ال نندات طويلنة اسجنل في نهم فنى 

ك ي نهم وجنود تحقي  نوع منن اإلثنتقرات فنى العائند الندوتى المتولند منن االثنترمات فنى المح ظنة . كنهل

ال ندات طويلة االجل منع ال نندات قصنيرة اسجنل فنى الحند منن الف نائر الر ثنمالية التنى تتعنرض لهنا 

 المح ظة .

 جإجإ فحص لة األلتنك ز للى االطتحتاسات قك نت األا)جـ (  

يقصد بأثلوب التركيز على االثترماتات قصيرة االجل وطويلة اسجنل وإثنتبعاد اسوتاق المالينة         

متوثطة اسجل ) من ثالثة ثنوات إلى  قل من ثبعة ثنوات ( وتشكيل المح ظة من إثنترماتات قصنيرة 

ل نبب ويرجنع اثننوات (  إلنى عشنر، وإثترماتات طويلة اسجل ) ثنبع اسجل )  قل من ثالو ثنوات ( 

فنننى ذلنننك إلنننى  ن اإلثنننترماتات قصنننيرة اسجنننل ت نننهم فنننى مواجهنننة متطلبنننات ال نننيولة ، بينمنننا ت نننهم 

اإلثترماتات طويلة اسجل فى مواجهة متطلبات الربحية إذ ت اعد على تحقي   تباح ت ثمالية  كبنر فنى 

ا  و ذار ، إذ تقنع حالة إنف اض  ثعات ال ائدة .  ما اإلثترماتات متوثطة اسجل فال ت نهم فنى تعظنيم فنه

 فى منتصف الطري  .

التطبينن  الصنناتم لهننها اسثننلوب مننن التنويننع توزيننع إعتمننادات المح ظننة مناصنن ة بننين  ويقتضننى        

توزينع   ن اإلثترماتات قصيرة اسجل واإلثنترماتات طويلنة اسجنل ، غينر  ن الواقنع العملنى يشنير إلنى

 ثعات ال ائدة وعلى مدى الحاجة إلى توفير ال يولة .  المفصصات يعتمد على توقعات البنك بشأن إتجا 

وط و ن طلبنات اإلقتنراض وكنها م نحوبات ئندة نحنو الهبنفعذا كان  التنبؤات تشير إلنى إتجنا   ثنعات ال ا

العمالء محدودة كما فو الحال فى فترات الك اد ، فيكون من اسفضل تفصنيا قندت  كبنر منن المنواتد 

ل .  ما إذا كان  التنبؤات تشير إلى إتجنا   ثنعات ال ائندة نحنو اإلتت ناع و ن إلى اإلثترماتات طويلة اسج

طلبات اإلقتراض وكها م حوبات العمالء فى زيادة مضنطردة ، فقند يكنون منن المالئنم تفصنيا ن نبة 

  كبر من المواتد لإلثترماتات قصيرة اسجل .

 

  داص ع محثمة القنفض 

القروض عن ثياثة التشكيل الفاصنة بمح ظنة اسوتاق المالينة إذ ينبغنى علنى ال تفتلف ثياثة تشكيل مح ظة         

البنك  ن ال يقصر القروض التى يقدمها على عدد محدد من العمالء ، كما ينبغى عليه مراعاة طبيعنة ومندى اإلتتبناط 

مح ظننة  بننين  نشننطة العمننالء الننهين يحصننلون علننى قننروض منننه . وتتنندخل التشننريعات فننى بعننض النندول فننى تشننكيلة

القروض ، بطريقة تحق   ثلوب التنويع ال اذب . ف ى الواليات المتحدة اسمريكية تننا التشنريعات المصنرفية علنى 

% من قيمة ت س المال واإلحتياطيات وفو ما يعنى تعدد القروض التنى يقندمها البننك 71 ال تزيد قيمة  ى قرض عن 

 لفاصة .بما ي هم فى تجنب  و تف يض المفاطر ذات الصبغة ا
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كهلك تتبع البنور ثياثة إثترماتية  خرى تتمرل فى إثتجابة لمتطلبنات  ثنلوب مناتكوتز فنى التنوينع ، ونقصند         

تنويع ال عنال البنقيود على حرية البنك فى القيام وتجدت اإلشاتة إلى وجود  . بهلك تنويع القروض وف  مجاالت النشاط

. فمرالً قد يقضى فد  توثي  العالقات مع كبات المودعين قصر القروض على العمنالء النهين لهنم نشناط فنى المنطقنة 

 .التى يفدمها البنك 

  است محاتن اإلطتحتاس تى الباصر القصالد األطاط ة لصضع ط اطات فتطتناد ج ات تخامساً : 

يلزم على إداتة البنك ، عند وضع ثياثات وإثتراتيجيات إداتة محافظ اإلثترمات الفاصنة بنه ، مراعناة مجموعنة منن         

 القواعد اسثاثية التى تعتبر بمرابة معايير ت بنى عليها ثياثات وإثتراتيجيات اإلثترمات ، ومن  فمها : 

 دصاتن األمصال الال مة لإلطتحتاس  (1)

البنك يعمل فى ثنوق يتصنف بنالتغير وعندم الربنات ، فنعن طبيعنة إلتزاماتنه تتغينر بعثنتمرات بتغينر فيكنل  حيث  ن        

ودائعننه ، فننالودائع خجننل ودفنناتر التننوفير وشننهادات اإلدخننات المفتل ننة وكننل مننا يننندتب تحنن  الودائننع سجننل يمكننن التنبننؤ 

ما المبال  المودعنه الجاتينة فيصنعب التنبنؤ بهنا مقاتننة بعثتقراتفا إلى حداً ما، وذلك ل ترات متوثطة وطويلة اسجل ،  

 بالودائع سجل .

تدبير مواتد مالية جديدة تتصف بالربات وطول اخجل ، وذلك عن طري  إصندات  وعينة البنك  يجب علىوبالتالى         

 جنل تنوفير اسمنوال الالزمنة ، منن إدخاتية جديدة ذات مزايا جديدة للمدخرين  و إيجاد مصادت لألموال بتكل ة منف ضة 

  لإلثترمات .

 جص ت اإلطحتتاسات (8)

فنار عالقة وثيقة بين الربحية وبين جودة اإلثترماتات ، فكلما كنان اإلثنترمات مضنموناً قلن  الربحينة، وكلمنا         

تنويننع زادت المفنناطر زادت الربحيننة، فننعذون الفزانننة مننرالً مضننمونة ولننهلك نجنند عائنندفا قليننل، ويجننب علننى البنننك 

 مح ظته اإلثترماتية ، وذلك للحد من المفاطر التى قد يتعرض لها نوع معين فى  رو  معينة .

منح قروض ذات جودة عالية ، تحقن  صنافى عائند كبينر باإلضنافة إلنى العمل على ومن الضروتى إلتزام البنك ب        

 وتاق مالية ذات جودة عالية ضنماناً لحقنوق المنودعين  تدنى المفاطر المقابلة لها قدت اإلمكان ، مع إلتزامه بالتعامل فى

جننة ،  ى بمرابننة إحتياطيننات ، بمعنننى قابليننة تلننك اسوتاق للبيننع ) دون  يننة عوائنن  ( عننند الرغبننة فننى تصنن يتها وقنن  الحا

 .ثيولة

 

 داص ع اإلطتحتاسات (3)

تنى تتكنون منهنا المح ظنة ، فالهند  منن يعنى بتنويع اإلثترماتات قرات البنك الفاص بتشكيلة  و تولي ة اإلثنترماتات الو

فنى خطنرين المح ظة  الهى يواجهفطر الكلى  ظة، ويتمرل الالمفاطر التى يتعرض لها عائد المحالتنويع تف يض دتجة 

 فما :

o  عن طري  ) التنويع القطاعى ( . والفاص بمح ظة بعينها ويتم تف يضهالفطر غير المنتظم 

o تف يضه عن طري  دتاثة ال نوق وتحديند اإلثنترماتات التنى تت ن  و نرو   الفطر المنتظم والفاص بال وق ويتم

 رفا بعثتمرات تبعاً للتغيرات الجديدة .يال وق ال ائدة ، وتغي

 

 م  اس ه كلة آجال تطتحقاقات اإلطتحتاس (4)

ترتبط دتجة المفاطر إتتباطاً وثيقاً بتاتيخ اإلثتحقاق، فكلما زادت مدة اإلثترمات زاد إحتمال التغير فنى معندالت         

مما يندفع البننك إلنى اإلثنترمات  و العنزو  عنن اإلثنترمات ال ائدة ، وبالتالى التأثير على معدالت الطلب على القروض ، 

ال ائدة ومعدالت الطلب على القروض ، باإلضافة إلى حاجة البنك من ال نيولة فى اسوتاق المالية طبقاً لمعدالت ال ائدة 

. 

وبهد  ت ادى المفاطر التى يتعرض لها عائد المح ظة ، تعمل البنور على فيكلة إثتحقاق محافظهنا اإلثنترماتية ثنواء 

 تان ، وفما :، متبعه فى ذلك طريق اسوتاق المالية ( ضد تغيرات معدالت ال ائدة –مح ظة ) القروض 

o اإلطتحقاقات التتتاب ة  

ون فنننار فجننوة بننين فننى  ننل فننه  الطريقننة يقننوم البنننك بتنويننع إثننترماتاته بعثننتحقاقات متتابعننة، بحيننث ال تكنن       

 فتل ة، وبالتالى يبقى العائد ثاب  خالل فترة طويلة .اإلثتحقاقات الم

o اإلطتحقاقات التتتال ة 

وفقنناً لهننه  الطريقننة يقننوم البنننك يتنويننع إثننترماتاته بننين القصننيرة والطويلننة اسجننل، وبهننها يعمننل علننى ال صننل بننين 

اإلثتحقاقات متوثطة اسجل واإلثتحقاقات طويلة اسجل، ف نى حنين تعمنل اإلثنتحقاقات قصنيرة اسجنل علنى تنوفير 

  حية .، فعن اإلثتحقاقات طويلة اسجل تعمل على تحقي  الربال يولة 
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 : الثـكـإ الحا ى

 ف فسه تى دات ة اإلقتكا  القصمى لتحة داس ن ة لح الق اع التكنتى التكنى: التبحث األفل 

 مقدمة

دخرات اسفنراد والهيئنات ، ف يها تتجمع مفى الحياة اإلقتصادية سى دولة ر من الدعامات الكبرى واسثاثيةتعتبر البنو        

وزتاعنة ، ومنها تن اب فه  المدخرات فى شرايين الدولة لتغهى القطاعات اإلقتصادية المفتل ة من تجناتة وصنناعة المفتل ة

 وخدمات، فت اعد على تنميتها مع ح ظ التوازن بينها . 

وجهنة القطاع المصنرفى فقند تندخل  الدولنة لضنمان ثنيطرتها علينه وتوجيهنه الونظراً للدوت الحيوى الهى يضطلع به         

ملنة فنى مصنر، ثنم التى تت   مع ثياثنتها العامنة ، فتندخل  فنى تنظنيم فنها القطناع لنيس فقنط عنن طرين  تمصنير البننور العا

نشننأة وتطننوت القطنناع ، ولكننن  يضنناً بعصنندات التشننريعات المتعاقبننة التننى تنننظم عمننل فننه  البنننور . ونتننناول فيمننا يلننى تأميمهننا

 تنمية اإلقتصاد القومى . دوت  فىباإلضافة إلى المصرفى المصرى ، 

  الق اع التكنتى التكنىأفالً :  شأت 

، وكان  البداية على شنكل  لم يعر  ال وق المصرفى المصرى البنور بمعنافا ال نى إال فى  واخر القرن التاثع عشر        

فروع لبنور  جنبية مركزفا الرئي ى فى الفاتب ،  و على شكل بنور مركزفا الرئي ى فى مصر ولكنن ت س مالهنا معظمنه 

م . وقند 7898 عنامم ، والبننك اسفلنى المصنرى النهى  ثنس 7881 عنام جنبى . ومرال ذلك بنك الفصم والتوفير الهى  ثس 

 لتمويل التجاتة الفاتجية وخصوصاً تجاتة القطن .  نشئ  فه  البنور  ثاثاً 

تعمل كبننك تجناتى ت س مالنه  جنبيناً ، وبالتنالى لنم يكنن  وكان إنشاء البنك اسفلى المصرى فى صوتة شركة م افمة        

يجنة  ن المصنرية إلصندات  وتاق البنكننوت نيابنة عنن الدولنة . والنتللحكومة  ى ثلطة علينه . وتغنم ذلنك فوضنته الحكومنة 

ولم تشهد مصر نشأة  ول بنك وطنى إال فنى عنام  بما يحق  مصلحة مصر . البنك كان يدات بما يحق  مصلحة الممولين وليس

 . م حينما تأثس بنك مصر 7921

وعلى  ثر نجاح تجربة بنك مصر ، نشط  حركة القطاع المصرفى فى مصر فأث   عدة بنور  خرى ، مرنال ذلنك :         

م ، البننك العربنى ،  7935والبننك العقناتى الزتاعنى المصنرى فنى عنام م ، 7937عام فى المصرى بنك الت ليف الزتاعى 

م ، بنك القافرى فى  7949فى عام بنك اسمة العربية ، بنك اإلثتيراد والتصدير المصرى ، البنك الشرقى ، البنك الصناعى 

كننان الجانننب اسكبننر مننن تؤوس  مننوال فننه  البنننور يغلننب عليننه الملكيننة م ، و7955م، بنننك الجمهوتيننة فننى عننام 7952عننام 

 اسجنبية . 

 ثا  اً : د صس الق اع التكنتى التكنى

م بصندوت قنانون تمصنير  7951 عناميمكن القول  ن التطوت ال على للقطاع المصنرفى المصنرى لنم يبند  إال فنى ينناير         

البنور اسجنبية وفروعها التى تعمل فى مصر . وقد نا فها القانون على "  ن تحدد البنور التى تعمل فنى جمهوتينة مصنر 

العربية شكل شنركات م نافمة " . و شنترط  ن تكنون  ثنهم فنه  الشنركات )  ى البننور ( جميعهنا  ثنمية و ن تكنون مملوكنة 

القنانون  يضناً  ال يقنل ت س منال  ى بننك عنن نصنف ملينون جنينه ، و ن تكنون إداتتنه مصنرية ما إشترط لمصريين دائماً . ك

م . وقد خول فها القنانون البننك  7951 لعام 763صميمة . ثم  تبع قانون تمصير البنور ، بقانون تنظيم البنور واإلئتمان تقم 

ياثنة اإلئتمانينة والمصنرفية ، واإلشنرا  علنى تن ينهفا وفقنناً صنالحيات البننك المركنزى وقيامنه بتنظنيم ال اسفلنى المصنرى 

 للفطة العامة للدولة ، وبما يتماشى مع دعم اإلقتصاد القومى وإثتقرات النقد المصرى .

م بد ت مرحلة جديدة فى تطنوت القطناع المصنرفى المصنرى يمكنن إعتباتفنا مرحلنة التنأميم ،  7961 عاموفى فبراير         

م بفصننوص التننأميم الجزئننى لكننل مننن بنننك مصننر ، والبنننك اسفلننى  7961 لعننام 21، وتقننم  19ون تقننم حيننث صنندت القننان

المصرى ، والبنك البلجيكى الدولى . وكان الدافع إلى تأميم بنك مصر ،  نه كان يملك مح ظة  وتاق مالينة ضنفمة يقنوم عنن 

فى مفتلنف  وجنه النشناط اإلقتصنادى ، إلنى جاننب  نهنا طريقها بال يطرة على العديد من الشركات الم افمة الكبرى العاملة 

تدت عليه قدتاً كبيراً من استباح . وبتأميم بننك مصنر  مكنن للحكومنة ال نيطرة علنى فنه  الشنركات ، و ن تحصنل علنى تلنك 

 استباح . 

 ما الدافع إلى تأميم البنك االفلى المصرى فقد كان يرجع بص ة  ثاثنية إلنى  ننه يقنوم بو ي نة البننك المركنزى بجاننب         

ضروتة ثيطرة الدولة عليه . وتنم تصنحيح الصالح العام و ي ته كبنك تجاتى ، وما يمرله ذلك من تعاتض ، ولهلك كان من 

جمهوتى ب صل إختصاصات البنك االفلنى المصنرى بعنشناء وحندتين .  بصدوت قرات م  7961 عامفها التعاتض فى يوليو 
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مصنرى النهى البننك االفلنى الالبنك المركنزى المصنرى النهى يقنوم بأعمنال بننك البننور ، والوحندة الرانينة باثنم اسولى باثم 

الشامل لجميع البننور العاملنة  م تم التأميم 7967، وفى يوليو عام  باسعمال العادية للبنور التجاتية يقتصر نشاطه على القيام

  فى مصر ، مع إجازة إدماب  ى بنك فى بنك  خر .

 م ، كتا  لى :1664لام ثم بدأت من لة ت ماج الباصر بح ث أصبحب تى  ص  ه         

 بنك بوتثعيد  –بنك االثكندتية  –بنك القافرة  –بنك مصر  –: البنك االفلى المصرى  ة فهىـاس ــصر التجــالبا. 

 البنك الصناعى . –بنك اإلئتمان العقاتى  –البنك العقاتى العربى  –: البنك العقاتى المصرى فهى  الباصر التتنككة 

  با  التسل ف الزسالى الت اف ى. 

النهى  دمن  بعنض البننور ، وحندد إختصاصناتها  7911لعنام  7422م صندت القنرات الجمهنوتى تقنم  7917وفى عام         

 على النحو التالى :

 يفتا بشئون التجاتة الفاتجية ، ومباشرة جميع العمليات المصرفية الفاصة بها من إثتيراد  و  :التكنى  البا  األهلى

  تصدير .

  يفنتا بشنئون التجناتة الداخلينة ، ومباشنرة جمينع الفندمات المصنرفية لوحندات  با  بصسطل  د ( :با  مكن ) أ مج ت ه

 التجاتة الداخلية ، إلى جانب تمويل الحاصالت الزتاعية .

 : ) اإلنتناب ، ومباشنرة جمينع الفندمات المصنرفية لوحندات يفنتا بشنئون  بال  اإلطلكادس ة ) أ ملج ت له البال  الكلاالى

 الحرفية .ووالزتاعية اإلنتاب الصناعية 

 يفتا بشئون التشييد واإلثكان وتقديم الفندمات المصنرفية  التكنى ) أ مج ت ه با  اإل تتال ال قاسى ( : البا  ال قاسى

 لعمليات التشييد ومبانى اإلثكان والمراف  .

 : يفتا بشئون الفدمات ، وتقديم الفدمات المصرفية لوحدات القطاع العام التى تباشر عمليات الفدمات . با  القاهنت 

بمرحلننة اإلن تنناح م بنند ت مرحلننة جدينندة فننى تطننوت القطنناع المصننرفى المصننرى ، وفننى تعننر   7914وفننى عننام         

  بشنأن إثنترمات المنال العربنى واسجنبنى والمنناطم  7914لعنام  43ت فه  المرحلنة بصندوت القنانون تقنم اإلقتصادى . وبد 

التى يمكن إنشناؤفا وفقناً لنه . علنى  ن تكنون إمنا فنى صنوتة بننور إثنترمات  طبيعة نشاط البنورالحرة . وقد حدد فها القانون 

العملنة  اتفنى صنوتة بننور تجاتينة تقنوم بعملينات التنى تنتم بنالعمالت الحنرة ،  و ـوبنور  عمال يقتصر نشاطها علنى العملين

لعنام  721% . ثنم  عطنى القنانون تقنم 57مشتركة ال يقل ت ثنمال الجاننب المصنرى فيهنا عنن  المحلية فى شكل مشـروعات

م الحريننة للبنننور التجاتيننة وغيننر التجاتيننة بالتصننر  فننى ميزانياتهننا ، والتحننرت مننن اللننوائح المقينندة لهننا ، وإنشنناء  7915

ور اسعمال . و هرت فى فه  المرحلة البنور اإلثترماتية ، والبننور المشنتركة مشروعات جديدة  ثوة ببنور اإلثترمات وبن

 ) مشتركة ما بين بنور مصرية وبنور عالمية ( ، وبنور ك روع لبنور  جنبية .

 اله كإ الحالى للق اع التكنتى التكنى ثالحاً : 

طنوتات فنى فيكنل القطناع المصنرفى المصنرى ، وكنان منن تصاحب مرحلة اإلن تاح اإلقتصادى مرحلنة جديندة منن ال        

 فمها زيادة  عداد البنور بأنواعها المفتل ة ) بعد  ن ثمح  الدولة بعنشاء بنور مشتركة ، وبنور إثترمات و عمنال ، وفنروع 

ت شنمل  مفتلنف للبنور اسجنبية ( كما تزايد حجم  عمال فه  البنور بصوتة كبيرة نتيجنة لمنا شنهدته فنها ال تنرة منن تطنوتا

يونينه  31تناتيخ بنكناً فنى  39يتكون فيكل القطاع المصرفى المصرى من وجوانب النشاط اإلقتصادى واإلجتماعى بالبالد ، 

بنننور  21( ، )  فننرع  2181بنننور قطنناع عننام بعنندد  5) : موزعننه كمننا يلننى فننرع  3512، ويبلنن  إجمننالى ال ننروع م  2171

فيكل البنور فى مصر حاليناً و صبح ، فرع (  93بنور  جنبية بعدد ل روع  بنور  1( ، ) فرع  7329مشتركة وخاصة بعدد 

لرقابننة البنننك المركننزى المصننرى فننى  هفننى ثننجل البنننور وخضننوعبنكنناً ( بعنند إضننافة المصننر  العربننى النندولى  41) 

5/6/2172  . 

 اإلقتكا  القصمىدات ة  فس الق اع التكنتى التكنى تى ساب اً : 

، حينث وق ن  البننور اإلصنالح اإلقتصنادى القطاع المصرفى دوتاً فاماً فى إنجاح المراحل المفتل ة منن برننام لعب         

تقود ث ينة التحرت النقدى والمالى ونجح  ثياثنات القطناع المصنرفى فنى تحقين  التنوازن المنالى والنقندى وحدفا المصرية 

ا دعننم مننن مركننز  فننى ال ننوق المحليننة وثنناند ثياثننة تحريننر والوصننول إلننى  ثننعات حقيقننة للعائنند علننى الجنيننه المصننرى ممنن

الصر  فلم تؤدى إلى تدفوت قيمة الجنيه ، اسمر الهى إنعكس فى إنف اض معدل التضفم وزيادة إحتياطيات مصر من النقند 

قطناع ة الومننه نشنأ اسجنبى مما ثنافم بندوت  فنى معالجنة الفلنل فنى مينزان المندفوعات ، وتفنع معندالت النمنو اإلقتصنادى .

وفنو يقنوم بالندوت اسكبنر والرئي نى فنى تنمينة اإلقتصناد القنومى ، وذلنك منن خنالل تجميننع المصنرفى المصنرى وحتنى اسن 

المدخرات من اسفراد والهيئات المفتل ة ، وإعادة ضفها مرة  خرى فى شرايين القطاعات اإلقتصادية المفتل ة منن تجناتة ، 
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منن  دوات فامنة وتعتبر البنور  داة  تنميتها ، وبالتالى تنمية اإلقتصاد القومى ككل . فيعمل علىصناعة ، زتاعة ، خدمات ، 

قتصر نشاطها على منا تزاولنه منن  عمنال مصنرفية وإنمنا يتعندا  ، وال يفى التنمية اإلقتصادية  تئي ياً اإلثترمات وتلعب دوتاً 

         إلى خل  الجو المناثب والتربة الصالحة للتنمية اإلقتصادية .

، مكانناً متمينزاً بنين القطاعنات اسخنرى للنشناط اإلقتصنادى وفنى بنناء الهيكنل  ويحتل القطاع المصنرفى بصن ة عامنة        

االقتصننادى للدولننة، وتلعننب البنننور دوتاً فامنناً وتئي ننياً فننى تطننوت وتقنندم الدولننة إقتصننادياً وإجتماعينناً وثياثننياً، حيننث تقننوم 

بتقننديم القننروض وال ننل يات والت ننهيالت اإلئتمانيننة المفتل ننة، وباإلثننترمات معتمنندة علننى مننواتد بتمويننل التنميننة االقتصننادية 

منواتد خاتجينة  إثتمدتها فى اسثاس من الودائع والح نابات الجاتينة الم توحنة لنديها منن قطاعنات اإلقتصناد القنومى وفنى

 ومفصصاتها و تباحها .ية وذاتية تتمرل فى ت ثمالها وإحتياطياتها لخومن مواتد  خرى دا

 دحل إ الب ا ات فتختباس الثنفض: لتبحث الحا يا

ننات الفاصنة بمكوننات محنافظ التى تحتوى على البياثو  يتضمن فها المبحث مجموعة من الجداول والرثوم البيانية        

لينل البياننات بهند  تحوذلك ، بحث ، باإلضافة إلى كافة البيانات اسخرى المتعلقة بموضوع الالبنور المصرية فى  ماتاإلثتر

    وفقاً للعرض التالى :، وإختبات ال روض 

س ال لت ة تى تن تطتحتاس متاصلة ، فتدباع األطـتحاصر التكن ة لـالباتكص ح ب ةـالناصض فاس مدى صحة الثنـتختب أفالً :

 دل  التحاتن اإلطتحتاس ة  دكص ح

  التكن ةمحاتن اإلطتحتاس تى الباصر / دشك لة مكص ات  (1)

 ) القيمة بالمليون جنيه ( 

 8010 8006 8002 8002 8006 8002 8004 8003 8008 8001 8000 الــــــالب 

 72448 77728 71267 1115 6873 6594 5472 5551 4453 3485 3437  قد ة

ال ة أ.م

 فتطتحتاسات
61878 17742 81126 777331 731437 711659 793965 716198 217858 332591 415895 

أسصدت لدى 

الباصر تى 

 الناسج

71116 76252 21112 29198 43291 57214 12554 724366 722192 11721 51317 

أسصدت لدى 

الباصر تى 

 مكن

49411 61141 83244 771814 776291 724986 727695 271363 218785 713482 211179 

أسصدت 

اإلقناض 

 فالنكم

226116 247411 266711 284122 296799 318795 324147 353146 417425 429951 465991 

أصصل 

 أخنى
24731 28966 33939 35651 34874 47991 42494 58645 68191 61119 18232 

 7221655 7197993 7183377 931923 167562 113628 633436 511938 495464 428362 382338 اإلجتالى

 م ( 8010:  8000خالل الثتنت ) التكنى مح تلدا  البا ث تلتتا اً للى التقن ن الساصى للبا  التنكزى   :التكدس

 التكن ة ( مكص ات محاتن اإلطتحتاس تى الباصر 1 – 8جدفل سقم ) 
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 محاتن اإلطتحتاس تى الباصر التكن ة لتكص ات / دشك لةاألهت ة الاسب ة  (8)

 8010 8006 8002 8002 8006 8002 8004 8003 8008 8001 8000 الب ــــــال

 %7 %7 %1.9 %1.8 %1.9 %1.9 %1.9 %7 %1.9 %1.8 %1.9  قد ة

أ.مال ة 

 فتطتحتاسات
75.9% 76.6% 71.1% 79.3% 27.1% 24.3% 25.5% 78.8% 78.6% 31.5% 33.3% 

أسصدت لدى 

الباصر تى 

 الناسج

4.6% 3.8% 4% 5% 6.8% 1.3% 9.5% 73.3% 77.3% 1% 4.1% 

أسصدت لدى 

الباصر تى 

 مكن

72.9% 75.1% 76.8% 79.2% 78.4% 71.8% 75.9% 23% 25.1% 75.9% 76.4% 

أسصدت 

اإلقناض 

 فالنكم

59.3% 56.4% 53.1% 49% 46.8% 43.8% 42.5% 31.1% 31% 39.4% 38% 

أصصل 

 أخنى
6.3% 6.8% 6.8% 6% 5.5% 6% 5.6% 6.3% 6.3% 6% 6.4% 

 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 اإلجتالى

 م ( 8010:  8000) خالل الثتنت التكنى مح تلدا  البا ث تلتتا اً للى التقن ن الساصى للبا  التنكزى   :التكدس

 التكن ة لتكص ات / دشك لة محاتن اإلطتحتاس تى الباصرالاسب ة ( األهت ة  8 – 8جدفل سقم ) 

 

 

 
 مح دكت م البا ث   :التكدس

 التكن ة ( مكص ات / دشك لة محاتن اإلطتحتاس تى الباصر 1 – 8شكإ سقم ) 

 

 التكن ة الت ل ق للى مكص ات / دشك لة محاتن اإلطتحتاس تى الباصر 

إثنتحواذ (  7 – 2الشكل تقنم ) إلى ، باإلضافة  ( 2 – 2( ، والجدول تقم )  7 – 2يتضح من خالل الجدول تقم )         

 تصدة اإلقراض والفصم على النصيب اسكبر من محافظ اإلثترمات فى البنور المصرية ، ويرجع ذلك لرغبة البنور فى 

تحقي  الهد  الرئي ى من  فدا  محافظ اإلثترمات بص ة خاصة والبنور بص ة عامة ، وفنو تحقين   قصنى تبنح ، حينث 
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ويتنراوح ن نبة  عائد على القروض مقاتننة بنأدوات اإلثنترمات اسخنرى . كدت العديد من الدتاثات على إتت اع معدالت ال

 % ( .59.3% : 31اإلقراض والفصم إلجمالى محافظ اإلثترمات خالل ال ترة محل الدتاثة ما بين ) 

ا إلجمنالى ويأتى اإلثترمات فى اسوتاق المالية شاملة اإلثترمات فى  ذون الفزانة فى المرتبة الرانية منن حينث ن نبته        

( حيث يأتى فى المرتبنة الرانينة  2118،  2111محافظ اإلثترمات فى البنور خالل ال ترة محل الدتاثة ، فيما عدا عامى ) 

وتهد  البنور من اإلثترمات فى اسوتاق المالية  استصدة لدى البنور فى مصر ) شاملة استصدة لدى البنك المركزى ( .

قي  متطلبات البنك من ال يولة ،  ى تهد  البنور من وتاء فها اإلثترمات فى اسثاس إلى تحقي  فد  الربحية مع تح إلى

وتتراوح ن ـبة اإلثنترمات فنى اسوتاق المالينة خنالل ال تنرة محنال  الموازنة بين فد  الربحية وفد  ال يولة ) اسمان ( .

% : 72.9ى البنور فى مصر خالل ن س ال ترة ) % ( ، بينما تتراوح ن بة استصدة لد33.3% : 75.9الدتاثة ما بين ) 

25.1. ) % 

فنى البننور تأتى استصدة لدى البنور فنى مصنر فنى المرتبنة الرالرنة منن حينث ن نبتها إلجمنالى محنافظ اإلثنترمات و        

بهند  اإلثنترمات فنى فنه  اإلداة  وينتم( والتى إحتل  خاللهما المرتبة الرانينة ،  2118، 2111، بفال  عامى ) المصرية 

والتننى ت ننافم بشننكل كبيننر فننى .. الننخ (  -ودائننع  –قننروض  –تحاويننل  –) شننيكات المعننامالت المتبادلننة بننين البنننور  ةمقابلنن

إيرادات البنور ، كما يمرل الجزء اسخر من فه  اسداة اإلثترماتية استصدة لدى البننك المركنزى والتنى تتمرنل فنى تحقي  

القانونى اإللزامى ، واإلحتياطى الهى تحت ظ به البننور لندى البننك المركنزى وفنو يتمرنل فنى اسمنوال ال ائضنة  اإلحتياطى

  عن حاجة تلك البنور ، وتحت ب فه  اإلحتياطيات كن بة من الودائع لدى البنور .

لى محنافظ اإلثنترمات فنى البننور وتأتى استصدة لدى البنور فى الفاتب فى المرتبة الرابعة من حيث ن نبتها إلجمنا        

( والتنى تحتنل  2171باإلضنافة لعنام ( ، )  2113:  2111المصرية خالل ال تنرة محنل الدتاثنة ، فيمنا عندا ال تنرة منن ) 

فيما عندا تلنك اسعنوام ينأتى اإلثنترمات فنى اسصنول اسخنرى فنى خاللها اإلثترمات فى اسصول اسخرى المرتبة الرابعة ، 

% 73.3% : 3.8وتتراوح ن بة استصدة لدى البنور فى الفاتب خالل ال ترة محنل الدتاثنة منا بنين )  ة .المرتبة الفام 

وتمرنل استصندة  % ( .6.8% : 5.5( ، بينما اإلثترمات فى اسصول اسخرى تتراوح ن بتها خنالل ن نس ال تنرة منا بنين ) 

 –تحاوينل  -ح نابات العادينة ، والناتجنة عنن المعنامالت المصنرفية المتبادلنة ) شنيكات اللدى البننور فنى الفناتب  تصندة 

اإلثنترمات فنى مجموعنة .. الخ (  و فى  تصدة ح ابات  خرى . بينما تمرل اسصول اسخرى  -حصيلة م تندات التصدير 

 .. الخ .النقل واسجهزة والتركيبات العقاتات التى يمتلكها البنك ويزاول فيها نشاطه ، باإلضافة إلى اسثاو ووثائل 

ويأتى اإلثترمات فى النقدية فى المرتبنة اسخينرة منن حينث ن نبتها إلجمنالى محنافظ اإلثنترمات فنى البننور المصنرية         

ويالحنظ إنف ناض ن نبتها إلجمنالى محنافظ  % ( 7% :  1.8خالل ال ترة محنل الدتاثنة ، حينث تتنراوح ن نبتها منا بنين ) 

  نه ال يمكن الحكم على  ن ذلك يعند إتت ناعإال  نتيجة حرص البنور على إثتغالل تصيد النقدية المتوفرة لديها . اإلثترمات

دوتان الودائع ومعندالت الطلنب  تالفاصة بمواجهة متطلبات ال يولة حيث  نه يلزم التحق  من معدالفى دتجة المفاطر 

ظ  ن ـصنيد النقدينة بعجمنالى الودائنع يالحنوبمقاتننة ت،  ثـمتنوفر للباحنوفها غير وفيكل اسوتاق المالية ، على القروض 

ويتضننح ذلننك مننن خننالل م (  2171:  2111% ( خننالل ال تننرة محننل الدتاثننة ) 7.4% : 7.2بتها تتننراوح مننا بننين ) ـن نن

 : ( 3 – 2تقم ) الجدول 

 

 72448 77728 71267 1115 6873 6594 5472 5551 4453 3485 3437  قد ة

تجتالى 

 الص ا ع
261429 297225 341868 413744 467691 579649 568847 649953 141799 819694 892492 

 الاسبة

% 
7.3% 7.2% 7.3% 7.4% 7.2% 7.3% 7.2% 7.2% 7.4% 7.4% 7.4%  

 م ( 8010:  8000خالل الثتنت ) التكنى مح تلدا  البا ث تلتتا اً للى التقن ن الساصى للبا  التنكزى   :التكدس

 (  سبة سص د الاقد ة إلجتالى الص ا ع تى الباصر التكن ة 3 – 8جدفل سقم ) 

وفقناً لألثنس من خالل التحليل ال اب  يتضح للباحث نجاح البنور المصرية فى تكوين وإداتة محنافظ إثنترمات متنوعنة         

حينث يالحنظ تحقين  البننور المصنرية ، المفتل نة ، منن  جنل تحقين   فندافها بتكوين وإداتة محنافظ اإلثنترمات ة المتعلقة لميالع

باإلضننافة إلننى تحقينن  فنند  تننوفير ، عننن طرينن  التنويننع المتعلقننة بتف ننيض دتجننة المفنناطر المرتبطننة بعثننترماتاتها سفنندافها 

، منع تحقيقهنا لهند  الربحينة  ، وكنهلك متطلينات ال نيولة تلبينة يدل علنى زينادة مفناطرمتطلبات ال يولة حيث  نه ال يوجد ما 

 خالل الدتاثة العملية .فيما بعد  الربح بالت صيلتحقي  التعرض لهد  مالحظة  نه ثيتم 

 فل الق اللات  م ل حلق لاع التتص لإ  بتصج لهبق ام الق لاع التكلنتى التكلنى  ةض الناصفتختباس مدى صحة الثن ثا  اً :

، فمسللاهتته تللى  تللع لجلللة الاتللص لإلقتكللا  القللصمى مللح خللالل دتص للإ الق الللات التنتلثللة فدحد للداً الق للاع األخللنى

 الناص 
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 التنتلثة  اإلقناض فالنكم فتقاً للق الات أسصدت (1)

 ) القيمة بالمليون جنيه (

الب ــــــا

 ل
8000 8001 8008 8003 8004 8002 8006 8002 8002 8006 8010 

الق اع 

الحكصم

 ى

72419 73314 74562 73291 76213 22178 21991 26684 37758 31148 39384 

ق اع 

األلتال 

 ال ام

32777 28941 31897 34886 35431 31242 32642 24788 26652 32881 29872 

ق اع 

االلتال 

 الناص

75146

1 

76511

6 

78577

6 

79994

5 

21583

1 

21569

5 

27461

5 

23937

2 

25818

1 

26188

5 

28174

8 

الق اع 

 ال ا لى
29123 31165 33295 34635 31174 47261 53715 59938 18332 84589 92192 

ال الم 

الناسج

 ى

2166 3385 2236 7959 7122 7913 2552 3624 1796 73855 76854 

اإلجتال

 ى

22611

6 

24741

1 

26671

1 

28412

2 

29679

9 

31879

5 

32414

7 

35314

6 

41742

5 

42995

1 

46599

1 

 م ( 8010:  8000خالل الثتنت ) التكنى مح تلدا  البا ث تلتتا اً للى التقن ن الساصى للبا  التنكزى   :التكدس

 ( أسصدت اإلقناض فالنكم فتقاً للق الات التنتلثة 4 – 8جدفل سقم ) 

 

 األهت ة الاسب ة ألسصدت اإلقناض فالنكم فتقاً للق الات التنتلثة  (8)

 8010 8006 8002 8002 8006 8002 8004 8003 8008 8001 8000 الب ــــــال

الق اع 

 الحكصمى
5.4% 5.5% 5.5% 4.1% 5.5% 1% 6.5% 1.5% 1.8% 1.2% 8.5% 

ق اع 

األلتال 

 ال ام

74.2% 72.7% 77.6% 72.3% 72% 72% 71.7% 1% 6.6% 1.6% 6.4% 

ق اع 

االلتال 

 الناص

66.4% 68.3% 69.6% 11.2% 69.5% 66.1% 66.2% 61.6% 64.3% 62.3% 67.6% 

الق اع 

 ال ا لى
72.8% 72.1% 72.5% 72.2% 72.4% 73.4% 76.4% 76.9% 79.5% 79.1% 79.9% 

ال الم 

 الناسجى
7.2% 7.4% 1.8% 1.1% 1.6% 1.6% 1.8% 7% 7.8% 3.2% 3.6% 

 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 اإلجتالى

 م ( 8010:  8000خالل الثتنت )  التكنى مح تلدا  البا ث تلتتا اً للى التقن ن الساصى للبا  التنكزى  :التكدس

 ( األهت ة الاسب ة ألسصدت اإلقناض فالنكم فتقاً للق الات التنتلثة 2 – 8جدفل سقم ) 
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 مح دكت م البا ث   :التكدس

 فالنكم فتقاً للق الات التنتلثة( األهت ة الاسب ة ألسصدت اإلقناض  8 – 8شكإ سقم ) 

  الت ل ق للى أسصدت اإلقناض فالنكم فتقاً للق الات التنتلثة: 

إثنتحواذ (  2 – 2باإلضنافة إلنى الشنكل تقنم ) ( ،  5 – 2( والجدول تقنم )  4 – 2يالحظ من خالل الجدول تقم )         

والفصننم ، حيننث تتننراوح ن ننبته خننالل ال تننرة محننل قطنناع اسعمننال الفنناص علننى النصننيب اسكبننر مننن  تصنندة اإلقننراض 

% ( ، ويأتى القطاع العائلى فى الترتيب الرانى من حيث النصيب فى  تصدة اإلقنراض 11.2% : 67.6الدتاثة ما بين ) 

بة ـنـراوح ن ـ( والهى يحتل خاللهما قطاع اسعمال العنام الترتينب الرنانى ، وتتن 2113،  2111والفصم فيما عدا عامى ) 

% ( ، ويحتنل قطناع اسعمنال العنام الترتينب 79.9% : 72.2ن ) ـا بينـممحل الـدتاثـة س ال ترة ـالل ن ـلقطاع العائلى خا

% 6.4( ، وتتراوح ن بة قطاع اسعمال العام ما بين )  2113،  2111الرالث خالل ال ترة محل الدتاثة فيما عدا عامى ) 

ى ـى فننـ% ( . ويأتنن8.5% : 4.1ن ) ـا بيننـبته مننـطنناع الحكننومى وتتننراوح ن نن% ( . ويننأتى فننى الترتيننب الرابننع الق74.2: 

 .%( 3.6% : 1.6ز اسخير قطاع العالم الفاتجى والهى تتراوح ن بته ما بين ) ـركـالم

يمكن مالحظة وجود بعض التركيز ) المزاحمة ( فى توزيع  تصدة اإلقراض والفصم على القطاعات المفتل نة ، و        

اإلثنترماتات . إال  ن فنها يمكنن  إثنتحواذ قطناع اسعمنال الفناص علنى الن نبى العظمنى منن فنه  نناح كمنا ذكرحيث يتضن

زينادة معندالت التو ينف منع عتبات   مر جيد لما لهها القطاع من  ثر مباشر فى التنمية اإلقتصادية بالدولة ، باإلضافة إلى إ

كمنا يالحنظ وجنود توزينع   مام العاطلين لدخول ثنوق العمنل . ال رصمزيد من معدالت البطالة عن طري  إتاحة  تف يض

منطقى لهه  اإلثترماتات بين القطاعات المفتل ة على ح ب  فمية كال منها فى دفنع عجلنة اإلقتصناد القنومى ودوتفنا فنى 

 إحداو التنمية اإلقتصادية المرجو  .

 التسه الت اإل تتا  ة التتاص ة فتقاً للاشاح اإلقتكا ى  (3)

 ة بالمليون جنيه ( ) القيم

 8010 8006 8002 8002 8006 8002 8004 8003 8008 8001 8000 الب ــــــال

 %7.4 %7.1 %7.6 %2.31 %7.1 %2.7 %7.9 %7.1 %2.7 %2.2 %2.4 الزسالة

 %31.4 %36.4 %36 %31.3 %38.9 %38 %36 %35.5 %35.2 %35.7 %34.7 الكاالة

 %74.2 %73.1 %74.4 %73.9 %71.35 %78.6 %21.6 %21.8 %27.2 %27 %22.8 التجاست

 %23.4 %25.3 %26.6 %28.5 %28.55 %21.3 %28.5 %29 %28 %21.5 %26.1 الندمات

ق الات 

غ ن 

 مص لة

74% 74.2% 73.5% 73% 73% 74% 73.5% 78% 27.4% 22.9% 23.6% 

 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 %711 اإلجتالى

 م ( 8010:  8000خالل الثتنت ) التكنى مح تلدا  البا ث تلتتا اً للى التقن ن الساصى للبا  التنكزى   :التكدس

 سه الت اإل تتا  ة فتقاً للاشاح اإلقتكا ىالت(  6 – 8جدفل سقم ) 
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 مح دكت م البا ث   :التكدس

 اإلقتكا ى( التسه الت اإل تتا  ة التتاص ة فتقاً للاشاح  3 – 8شكإ سقم ) 

 : الت ل ق للى التسه الت اإل تتا  ة التتاص ة فتقاً للاشاح اإلقتكا ى 

الت هيالت اإلئتمانية الممنوحة وفقاً للنشناط ( بشأن  3 – 2، والشكل تقم ) (  6 – 2يالحظ من خالل الجدول تقم )         

الصناعة على الن بة اسكبر من الت هيالت اإلئتمانية الممنوحنة منن البننور المصنرية ، حينث  قطاعاإلقتصادى ، إثتحواذ 

 قطناع، يلينه % ( 38.9% : 34.7تتراوح ن بته من الت هيالت اإلئتمانية الممنوحة خنالل ال تنرة محنل الدتاثنة منا بنين ) 

% ( ، 29% : 23.4تتنراوح ن نبته منا بنين ) الفدمات من حيث الت نهيالت اإلئتمانينة الممنوحنة خنالل ن نس ال تنرة حينث 

خاللهنا القطاعنات غينر النهى يحتنل ( و 2171:  2111فيمنا عندا االعنوام منن ) اتة ـالتجن اعـقطنويأتى فى الترتيب الرالث 

، % ( 22.8 % :73.1ن ) ـما بيناتة ـاع التجـقط بةـراوح ن ـ، وتتث ـالـاع العائلى ( الترتيب الرـالموزعة ) من بينها القط

منا بنين )  اتهتراوح  ن نبو، يأتى فى الترتيب الرابع القطاعات غير الموزعة (  2171:  2111ن ) ـرة مـدا ال تـا عـوفيم

  % ( .2.4% : 7.4تراوح  ن بته ما بين ) والهى % ( ، ويأتى فى الترتيب اسخير قطاع الزتاعة %23.6 : 73

كما يالحظ توزينع الت نهيالت اإلئتمانينة الممنوحنة خنالل ال تنرة محنل الدتاثنة ، بشنكل متنوازن إلنى حند كبينر وفقناً         

لألفمية الن بية لكل قطاع ) نشناط ( منن القطاعنات المكوننة والداعمنة لإلقتصناد القنومى . فيمنا عندا قطناع الزتاعنة النهى 

والننهى تننأثر إلننى حننداً مننا مننن تركيننز الت ننهيالت اإلئتمانيننة الممنوحننة جننه لننه يعننانى مننن ضننعف الت ننهيالت اإلئتمانيننة المو

 ، وذلك على الرغم من  فميته بالن بة لإلقتصاد القومى والمواطن على حداً ثواء . لقطاعات معينة وإنف اض الموجه له 

بتصطللع الق للاع التكللنتى التكللنى تللى دصج لله تطللتحتاساده ، لإلطللتحتاس تللى  ةض الناصللفتختبللاس مللدى صللحة الثللن ثالحللاً :

 األفساق التال ة فأذفل النزا ة الحكصم ة بهدف دشغ إ الس صلة التتصتنت لد ه 

  تجتالى التحثمة اإلطتحتاس ة ككإ لى محثمة األفساق التال ةأذفل النزا ة ف سبتها تالتكن ة تى  الباصرتطتحتاسات ،  

 المليون جنيه () القيمة ب

 8010 8006 8002 8002 8006 8002 8004 8003 8008 8001 8000 الب ــــــال

أذفل 

 النزا ة
25393 29334 41111 55378 83114 

72491

1 

71374

4 

77865

1 

74643

9 

23918

1 

26672

7 

أ.مال ة 

فتطتحتاسا

 ت

61878 17742 81126 
77733

1 

73143

7 

71165

9 

79396

5 

71619

8 

21785

8 

33259

1 

41589

5 

أذفل 

النزا ة / 

 أ. مال ة

42% 47% 46% 51% 67% 13% 53% 61% 13% 12% 66% 

جتالى ت

محاتن 

 االطتحتاس

38233

8 

42836

2 

49546

4 

51193

8 

63343

6 

11362

8 

16756

2 

93192

3 

71833

77 

71979

93 

72216

55 

أذفل 

/ النزا ة 

م.االطتحتا

 س

6.6% 6.8% 8% 9.6% 73% 
71.1

% 

73.5

% 

72.1

% 
73.5% 27.9% 27.8% 

 م ( 8010:  8000خالل الثتنت ) التكنى مح تلدا  البا ث تلتتا اً للى التقن ن الساصى للبا  التنكزى   :التكدس

 ( تطتحتاسات الباصر التكن ة تى أذفل النزا ة 2 – 8جدفل سقم ) 
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 مح دكت م البا ث   :التكدس

 خزا ة ( تطتحتاسات الباصر التكن ة تى أذفل 4 – 8شكإ سقم ) 

  ( م  8010:  8000الت ل ق للى تطتحتاسات الباصر التكن ة تى أذفل النزا ة خالل الثتنت مح: ) 

إثننترماتات البنننور المصننرية فننى  ذون ( بشننأن  4 – 2، والشننكل تقننم ) (  1 – 2يالحنظ مننن خننالل الجنندول تقننم )         

الفزانة ، توثع البنور فى إثنترمات  موالهنا المتاحنة فنى  ذون الفزاننة بشنكل ملحنو  خنالل ال تنرة محنل الدتاثنة ، حينث 

 .% (  13% : 47تتراوح ن بتها إلى إجمالى اسوتاق المالية خالل ال ترة المهكوتة ما بين ) 

 بة اإلثترماتات فى  ذون الفزانة إلجمنالى محنافظ اإلثنترمات فنى البننور المصنرية خنالل كما يالحظ  يضاً زيادة ن        

(  2171،  2119وبص ة خاصة خالل عامى ) % ( 27.9% : 6.6، حيث تراوح  ن بتها ما بين )  ال ترة محل الدتاثة

بالن نبة إلنى فنها منا جديد إلنى حنداً  ويرجع إتجا  البنور إلى زيادة اإلثترماتات فى  ذون الفزانة إلى  هوت فد  يعتبر، 

النوع من اإلثترماتات وفو زيادة العائند عليهنا خنالل ال تنرة محنل الدتاثنة مقاتننة بمنا فنو معنرو  عنهنا بضنعف العائند 

اسدوات اإلثنترماتية  مانناً   كرنرعليها ، باإلضافة إلى الهند  اسخنر اللصني  بهنها الننوع منن اإلثنترماتات بععتباتفنا منن 

 فندا  البننور المصنرية منن زينادة اإلثنترمات فنى  ذون  الدولنة . وفنى النهاينة يمكنن إيجنازقبنل  نهنا مضنمونة مننوذلك س

) تجنننب مننان اس عنصننر تحقينن ات ال ننيولة ، تننوفير متطلبنن،  جينند: تحقينن  تبننح تئي ننية وفننى  فنندا    تبعننةالفزانننة إلننى 

 على عالقة قوية مع كبات المودعين وفو ) الحكومة ( . ةالمحافظ، باإلضافة إلى  اإلفالس (

 تة ت تا ب ح النبح ة فاألمال لتصا ا متاصلة لل تإ للىتكص ح محاتن تطتحتاس ب ساب اً : تختباس مدى صحة الثنض الناص

  للباصر اإلطتحتاس ة التحثمة لتتصططف سبتها للباصر التكن ة ،  الساص ةصاتى األسباح  

 بالمليون جنيه () القيمة 

 8010 8006 8002 8002 8006 8002 8004 8003 8008 8001 8000 الب ــــــال

صاتى 

 األسباح

غير 

 متوافر
2872 2714 2139 3382 4428 6294 1129 1836 1916 71613 

 سبة 

صاتى 

النبح 

لتتصطط 

التحثمة 

 اإلطتحتاس ة

غير 

 متوافر
7.4% 7% 7.2% 7.3% 7.1% 7.6% 7.8% 7.9% 7.5% 7.1% 

 م ( 8010:  8000خالل الثتنت ) التكنى مح تلدا  البا ث تلتتا اً للى التقن ن الساصى للبا  التنكزى   :التكدس

 للباصر لتتصطط التحثمة اإلطتحتاس ةف سبتها ، التكن ة ( صاتى األسباح الساص ة للباصر  2 – 8جدفل سقم ) 

 

  للباصر تتصطط التحثمة اإلطتحتاس ةل ، ف سبتهاالتكن ة الساص ة للباصر األسباح صاتى الت ل ق للى : 

تحقين  البننور لصنافى ، ( الفناص بصنافى استبناح ال ننوية للبننور المصنرية  8 – 2منن خنالل الجندول تقنم ) يالحظ       

حتنى نهاينة ال تنرة محنل الدتاثنة  2113 تباح جيدة ، حيث يرت ع صافى الربح بشكل م نتمر منن عنام سخنر بداينة منن عنام 

 والتالى له .مقاتنة بالعام ال اب  فقط  2112، ولم ينف ض صافى الربح إال فى عام  2171
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% ( ، 7.9% : 7مح ظة اإلثترماتية جيدة ، حيث تتراوح منا بنين ) كما يمكن إعتبات معدالت صافى الربح لمتوثط ال        

 مقاتنة مع ال ائد فى الدول اسخرى . معدالتمع مالحظة  نه ال يمكن التأكد من  ن فه  المعدالت جيدة  م مقبولة لعدم توافر 

بح ، إال  نهنا إثنتطاع   يضناً  ننه علنى النرغم منن تحقين  البننور المصنرية لهند  النركما يالحنظ  ولهلك تم إعتباتفا جيدة .

حينث يعتبنر إثنتقرات الودائنع من خالل إنف اض معدالت الطلب على إثترداد الودائع المودعة طرفهنا ، تحقي  فد  اسمان 

فيما بعد خنالل الدتاثنة العملينة له ثيتم التعرض لدى البنور فو المصدت الرئي ى لتحقي  فد  اسمان بالن بة لها ، وفو ما 

 .بالبند ) ثادثاً ( 

 

   التشتغل ح الدأض الب الة ف  ا ت خامساً : تختباس مدى صحة الثنض الناص بتأث ن التتص إ التكنتى تى دنث 

 فم دالت الب الة  الساص ة للقصى ال املة التقد نات  

 ) العدد : بالمئات (

 8010 8006 8002 8002 8006 8002 8004 8003 8008 8001 8000 الب ــــــال

 261800 253530 246520 242500 232060 221040 208713 203596 198768 193395 189011 ال تإ قصت

 238290 229750 225080 221150 207710 196540 187175 181189 178562 175566 172031 التشتغلصل

 23510 23780 21440 21350 24350 24500 21539 22407 20206 17830 16980 التت  لصل

م دل 

 الب الة %
8.98 9.22 10.17 11.01 10.32 11.20 10.60 8.90 8.70 9.40 9.00 

 م ( . 8010:  8000خالل الثتنت مح )  اال كاء ف ال امة للت بئة التنكزى الجها   :التكدس

 فم دالت الب الة  لتقد نات الساص ة للقصى ال املة( ا 6 – 8جدفل سقم ) 

 

 
 مح دكت م البا ث   :التكدس

 ( التقد نات الساص ة للقصى ال املة 2 – 8شكإ سقم ) 

 

 : الت ل ق للى التقد نات الساص ة للقصى ال املة فم دالت الب الة 

التقننديرات ال نننوية للقننوى العاملننة ومعنندالت ( بشننأن  5 – 2والشننكل تقننم ) ، (  9 – 2يالحننظ مننن الجنندول تقننم )         

مننن عننام سخننر خننالل ال تننرة محننل الدتاثننة ، ويمكننن إعتبننات  حنند اسثننباب و عننداد المشننتغلين البطالننة ، زيننادة قننوة العمننل 

قنراض ، فو زيادة  تصندة اإل ةبالدولة خالل ال ترة المهكوت  عداد المشتغلينباإلضافة إلى زيادة  المتعلقة بزيادة قوة العمل

بشنكل م نتمر  تهامن البنور المصرية إلى القطاعات المفتل ة خالل ن س ال ترة ، حيث يالحظ  يضاً زياد هوالفصم الموج

فنه  . ممنا وفنر لتلنك القطاعنات اإلثنترماتات المطلوبنة والتنى بندوتفا ثناعدت  من عام سخر خالل ال تنرة محنل الدتاثنة

 الى توفير فرص عمل جديدة .القطاعات على التوثع فى إثترماتاتها وبالت
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 مح دكت م البا ث   :التكدس 

 ( م دالت الب اقة خالل ال قد األفل مح القنل الحالى 6 – 8شكإ سقم ) 

        

تندوت حنول ن نس ثبات معدالت البطالة ن بياً حينث (  6 – 2والشكل تقم ) ، (  9 – 2من الجدول تقم ) كما يالحظ         

بالمقاتننة بالزينادة فنى  عنداد  دتاثة ، ويمكنن إعتبنات ذلنك جيندخالل ال ترة محل ال% ( 77.2% : 8.1ما بين ) المعدالت 

قراض والفصنم الموجنه منن إعتبات ثبات معدالت البطالة ن بياً يرجع إلى زيادة  تصدة اإلال كان من عام سخر ، ويمكن 

اض معدالت المتعطلين عن ـدة وإنف ـديـل جـرص عمـر فـه توفيـيور المصرية للقطاعات المفتل ة ، والهى يترتب علـبنال

  ل ) إنف اض معدالت البطالة ( .ـالعم

البالصر التكلن ة لللى مكص لات محلاتن اإلطلتحتاس ، بتلأث ن  جلم الص ا لع تلى  ةض الناصلفتختباس مدى صحة الثلن طا طاً :

 فدأث ن  جم الص ا ع فتقاً للق الات التنتلثة للى  جم التتص إ التتاصح لتل  الق الات 

  التنتلثةفتقاً للق الات بالباصر التكن ة الص ا ع تجتالى 

 ) القيمة بالمليون جنيه (

 8010 8006 8002 8002 8006 8002 8004 8003 8008 8001 8000 الب ــــــال

الق اع 

 الحكصمى
38199 42111 57916 65148 81311 84912 18172 61562 11992 97145 714774 

ق اع 

األلتال 

 ال ام

75325 75394 76724 76811 78846 21922 26161 31785 38581 31535 39211 

ق اع 

االلتال 

 الناص

44619 46644 57121 55266 64169 17115 81111 726591 716978 762517 769219 

الق اع 

 ال ا لى
767764 785168 221423 264115 296214 339618 381741 421724 441112 573168 514171 

ال الم 

 الناسجى
7762 7472 7395 7378 7517 3743 3218 5485 5931 4115 5782 

 892492 819694 141799 649953 568847 579649 467691 413744 341868 297225 261429 اإلجتالى

 م ( 8010:  8000خالل الثتنت ) التكنى مح تلدا  البا ث تلتتا اً للى التقن ن الساصى للبا  التنكزى   :التكدس

 ( تجتالى الص ا ع بالباصر التكن ة فتقاً للق الات التنتلثة  10 – 8جدفل سقم ) 
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 مح دكت م البا ث   :التكدس

 تجتالى الص ا ع بالباصر التكن ة فتقاً للق الات التنتلثة(  2 – 8شكإ سقم ) 

 التنتلثة : الت ل ق للى تجتالى الص ا ع بالباصر التكن ة فتقا للق الات 

إجمننالى الودائننع فننى البنننور المصننرية وفقنناً ( بشننأن  1 – 2، والشننكل تقننم ) (  71 – 2يالحننظ مننن الجنندول تقننم )         

للقطاعات المفتل ة ، زيادتها من عام سخر بشكل م تمر خالل ال ترة محل الدتاثنة ، وتعتبنر الزينادة فنى إجمنالى الودائنع 

 فى زيادة  تصدة اإلقراض والفصم  يضاً بشكل م تمر خالل ن س ال ترة  حد العوامل الرئي يةخالل ال ترة المهكوتة فو 

.  

لنن س القطناع ،  الممنوحنةمع مالحظة  نه ال يوجد إتتباط بين إجمالى الودائع الفاصة بقطاع معنين وبنين القنروض         

وعلنى النرغم منن ذلنك ينأتى فنى الترتينب ، المصنرية فنو صناحب  كبنر ودائنع فنى البننور القطاع العائلى حيث يالحظ  ن 

خنالل ال تنرة محنل الدتاثنة فيمنا عندا عنامى ) منن حينث القطاعنات الحاصنلة علنى القنروض منن البننور المصنرية  الرانى

. ثنم ينأتى فنى الترتينب الرنانى منن حينث حجنم الودائنع لندى البننور  ( والهى يحتل خاللهما الترتيب الرالنث 2113،  2111

الترتينب الحكنومى القطناع ( والنهى يحتنل خاللهنا  2115:  2112) من قطاع اسعمال الفاص فيما عدا اسعوام المصرية 

منن  الرابنعفنى الترتينب والقطناع الحكنومى قطاع اسعمنال الفناص فنى الترتينب اسول وعلى الرغم من ذلك يأتى الرانى ، 

 . المصرية  حيث القطاعات الحاصلة على القروض من البنور

ور المصنرية وزيادتهنا منن عنام سخنر خنالل ال تنرة محنل ـفنى البنن عـدالت دوتان الودائنـاض معنـظ إنف ـا يالحـكم        

ع ـة إلنى التوثنـافنـة ، باإلضـات المفتل نـاعنـروض للقطـع فى منح القـور المصرية على التوثـد البنـاعـا ثـة ، ممـالدتاث

ات ـر متطلبنـح ، منع توفينـبنى تـ   قصنـتحقينة مرنل : ـت ادة منن مميزاتهنا المفتل نـإلثنلة ـفى اإلثترمات فنى اسوتاق المالين

  ة .ـاجـد الحـا عنـة بيعهـإمكاني من خاللال يولة 

والنهى  العنائلىويعتبر من اسثباب التى توفر فها اإلثتقرات لودائع البنور المصرية فو  ن غالبيتهنا يفنا القطناع         

من القطاعنات المعروفنة  ، وفو البنور المصرية فى% ( من إجمالى الودائع الموجودة 61% : 61تتراوح ن بته ما بين ) 

خننالل فتننرات قصننيرة ، ممننا يتننيح ال رصننة للبنننور إلثننترماتفا فننى  دوات إثننترمات لودائعهننا بعنف نناض طلبننات إثننتردادفا 

، باإلضنافة إلنى متطلبنات ال نيولة  مقابلنةقندتتها علنى زينادة وتحقي   قصى تبح ، مع تف يض المفاطر ، وطويلة اسجل 

ومنن فننا يمكنن مالحظنة تنأثير حجنم .  ها لهد  اسمان من خنالل إنف ناض معندالت دوتان الودائنع المودعنة طرفهناتحقيق

  . كيل محافظ اإلثترمات الفاصة بهاالودائع فى البنور المصرية على تش

 

 ) الاتا ج فالتصص ات ( النـــادتــة

 أفالً :  تا ج البحث 

 دتتحإ أهم  تا ج البحث تى األدـى :

إثتطاع  البنور المصرية تكوين وإداتة محافظ إثترمات متنوعنة ، متبعنه فنى ذلنك اسثنس العلمينة ، للحند منن المفناطر  .1

 . ىاسول والرانض رؤكد صحة ال استباح ، وفو ما يوزيادة 

إال  ننه ،  مرنل قطناع الصنناعة توثع القطاع المصرفى المصرى فى توجيه التموينل للعديند منن القطاعنات الهامنة بالدولنة .2

، وفنو منا يؤكند صنحة  قطناع الزتاعنةاسخنرى مرنل التوثنع فنى مننح التموينل لنبعض القطاعنات  عنن حجم إلى حنداً منا 

   ال رض الرالث .
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توثع القطاع المصرف  المصرى فى توجيه إثترماتاته ، لإلثترمات فى اسوتاق المالية و ذون الفزانة الحكومية لتشنغيل  .3

ال ننيولة المتننوفرة لديننه ، بهنند  تحقينن   قصننى تبننح ، مننع تقليننل المفنناطر ، وتننوفير متطلبننات ال ننيولة ، باإلضننافة إلننى 

حكومة ( ، وفو ما يؤكد صحة ال رض الفامس ، وعدم صحة ال نرض المحافظة على عالقة قوية مع كبات المودعين ) ال

 الرابع . 

إثتطاع  البنور المصرية تحقي  المعادلة الصنعبة منن خنالل الموائمنة فيمنا بنين الربحينة واسمنان منن جهنة واسفندا    .4

منع تحقين  قندت ، حيث إثنتطاع  تحقين  صنافى  تبناح متزايندة منن عنام سخنر اإلقتصادية واإلجتماعية من جهة  خرى 

كبيننر مننن اسمننان ، باإلضننافة إلننى إثننهامها فننى دفننع عجلننة اإلقتصنناد القننومى وتف ننيض معنندالت البطالننة وزيننادة  عننداد 

 المشتغلين ، وفو ما يؤكد صحة ال رض ال ادس وال ابع .

وفو منا يؤكند صنحة  ظ اإلثترمات الفاصة بها ،ـافـكيلة محـرية على مكونات  و تشـور المصـع فى البنـم الودائـيؤثر حج .5

 ال رض الرامن .

وبننين حجننم التمويننل الممنننوح لتلننك  ةمعيننن اتال يوجنند إتتبنناط بننين حجننم الودائننع فننى البنننور المصننرية الفاصننة بقطاعنن .6

  القطاعات ، وفو ما يؤكد عدم صحة ال رض التاثع . 

مفتل نة بشنكل متنزن ح نب اسفمينة تلتزم البنور المصرية إلى حند كبينر بتوزينع الت نهيالت اإلئتمانينة علنى القطاعنات ال .7

الن بية لكالً منها ، إال  نه يوجد بعض التقصير فى تمويل بعض القطاعات اسخرى ، نظنراً لعندم وجنود منا يح نز البننور 

 التمويل لتلك القطاعات ، وفو ما يؤكد صحة ال رض الرالث وال رض العاشر . التوثع فى منحعلى 

والتننى  روض ،ة بالن ننبة للبنننور المصننرية بعنند القننيننة ثننانى  فننم اسدوات اإلثننترماتييعتبننر اإلثننترمات فننى اسوتاق المال .8

ي تعملها البنك كفط دفاع ضد مفاطر نقنا ال نيولة ، نظنراً لمينزة تلنك اسصنول بعمكانينة بيعهنا  و التصنر  فيهنا عنند 

  الحاجة ، وفو ما يؤكد صحة ال رض الفامس .

البنننور المصننرية قننادتة علننى تكننوين وإداتة محننافظ إثننترمات ناحجننة ، نظننراً إلمتالكهننا اسجهننزة ال نيننة المتفصصننة ،  .9

  ال رض اسول .والفبرات الشفصية ، واإلمكانيات المادية الكبيرة ، وفو يؤكد صحة 

 ثا  اً : التصص ات 

 تى ضصء  تا ج البحث ،  صصي البا ث باالدي :

، للتوثنع فنى الحالينة الالزمنة لتقينيم محافظهنا اإلثنترماتية المصرية بععنداد البحنوو والدتاثنات  نورالبضروتة إفتمام  .1

 ال تحق  اسفدا  المطلوبة .  التىاإلثترماتية مع التفلا من اسدوات ، اإلثترماتات التى تحق   فدا  المح ظة 

اسفندا  ، منع  تلنكمتابعنة تحقين  وبتحديند  فندافها الفاصنة بتكنوين محنافظ اإلثنترمات ، المصنرية  البننور قينامضروتة  .2

 إمكانية قياس نتائجها وتعديلها فى ضوء النتائ  المحققة .

فنه  العوامنل منا ينرتبط لتكوين محافظ إثترمات البد من مراعاة العديد من العوامل التى تؤثر على تشكيل المح ظة ، فمنن  .3

   نها ما يرتبط بالبيئة المحيطة بالبنك . وم بالبنك ن  ه

تقنديم القنروض والت نهيالت اإلئتمانيننة علنى المصنرية  البننور / تح يننز بتشنجيعالمصنرى ضنروتة قينام البننك المركنزى  .4

 للقطاعات التى تعانى من ضعف التمويل المقدم لها ، وبص ة خاصة قطاع الزتاعة . 

المفناطر التنى تواجنه إثنترماتاتها ، دتجنة لمحافظها اإلثترماتية للتنبؤ ب متواصلةضروتة قيام البنور بدتاثات تحليليلة  .5

  عدم التأكد .بالتغيير ووالهى يتميز  فظ اإلثترماتية تتعامل مع الم تقبلاالمح حيث  ن

المحتملنة التنى طالع اإلداتة العليا للبنك والم ئولين عن إداتة محافظ اإلثترمات فى البنور المصرية بالمفاطر ضروتة إ .6

 قد تواجه إثترماتات المح ظة .

ضروتة قيام البنور المصرية بعحداو مزيد منن التنوينع واإلبتكنات فنى اإلثنترماتات المكوننة لمحنافظ اإلثنترمات ، بهند   .7

 مواجهة المناف نة فنى ال نوقمواكبة التطوتات اإلقتصادية وتقليل المفاطر وزيادة استباح ، وبما يعزز من قدتتها على 

    المالية والمصرفية .

 إداتة محافظ اإلثترمات فى البنور المصرية .ضروتة القيام بمزيد من الدتاثات الم تقبلية فى  .8

 

 :قا تة التناجع

 أفالً : التناجع ال نب ة

 .م (  2172داود ، البنور ومحافظ اإلثترمات : مدخل دعم إتفاذ القرات ، ) القافرة : دات التعليم الجامعى ،  .1

دتاثة تطبيقية تحليلية ، ) القنافرة : دات اسمنين للنشنر  :ثيف النصر ، دوت البنور التجاتية فى إثترمات  موال العمالء  .2

 م ( . 7993والتوزيع ، 

 م ( . 2111: الدات الجامعية ، اإلثكندتية الحناوى ، عبد ال الم ، المؤث ات المالية : البوتصة والبنور التجاتية ، ) .3

اإلداتة العلمية للمصات  التجاتية وفل  ة العمل المصرفى المعاصر : دتاثات نظرية وتطبيقينة ، ) بينروت ال ي ى ،  .4

 م ( .  7991: دات الوثام للطباعة والنشر ، 
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 م ( . 2116ثكندتية : المكتب العربى الحديث ، ية : مدخل إتفاذ القراتات ، ) اإلفندى ، إداتة البنور التجات .5

 نور الشاملة : عملياتها وإداتتها ، ) القافرة : الدات الجامعية ، بدون تاتيخ ( .عبد الحميد ، الب .6

 م ( . 2118جبر ، إداتة المصات  ، ) القافرة : الشركة العربية المتحدة للت وي  والتوتيدات ،  .7

 ( . م 7998) عمان ، استدن : دات وائل للنشر ، تمضان ، مبادئ اإلثترمات المالى والحقيقى ،  .8

 ( . م 7991لحناوى ،  ثاثيات اإلثترمات فى بوتصة اسوتاق المالية ، ) اإلثكندتية : الدات الجامعية للنشر ، ا .9
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  -المقدمة ::اوال

 المرحلتة هتهه تتتت  و التوطن  االقتصتعد دوره فت  و أدائت  مستتو  رفت  أجت  مت  البنتو  لقطتع  مستتمر  تطوير و إصالح عملية مصر تشهد

 المركتى  البنت  قتدر  دعتم الهعمتة التطتورا  هتهه ضتم  م  و اآل  حت  و ٢٥٩١ منه ععم المصرف  النظعم بهع مر مراح  عد  بعد الجديد 

 المصترف  الجهتعى أصتب  لقد و طلبع  المودعي  مواجهة عل  و المعل  مركى  عل  تؤثر بمشكال  البنو  أحد تعرض حعلة ف    التدخ عل

فت  دفت  عجلتة النمتو االقتصتعد  والعمت  علت  محعربتة اللقتر ومععلجتة مشتكلة  هعمتع   يلعت  دورا   أخته حيت  الجعريتة التطورا  م  اكثرايجعبية

ومعنت  هلت  أ  تمويت  القطتع  الختعص بمبتعدرا  مت  البنتو  خال  اتعحة التموي  للقطععع  المختللة واهمهع القطع  الخعص البطعلة وهل  م  

والمؤسستع  ممتع  . وال ش  أ  تقليص إتعحة التموي  للقطع  الختعص بمبتعدرا  مت  البنتو  يتنعكا ستلبع علت  أداا الشتركع  أمر حيوييعتبر 

 ضععف م  مشكلة البطعلة.وييؤدي إلي تضييق فرص العم  

بت  ونظرا للتطورا  الجعرية والمستحدثة الت  تواجههع البنو  لم يعد يقتصر دورهع عل  تلق  الودائ  م  العمالا واععد  اقراضهع مر  اخر  

يتد  والمتنوعتة الستتثمعر اصبح  تقدم العديد م  الخدمع  المصرفية للعمالا دو  تمييى كمع تتيج للمدخري  العديد م  اللترص االستتثمعرية الج

 مدخراتهم وهو مع سععد عل  تكوي  مع يسم  بمحعفظ االستثمعر ف  البنو  .

لظهتور شتركع  االستتثمعر فتي القتر  التعست  عشتر فتي هولنتدا ن ومنهتع انتقلت  إلت  فرنستع ومت  ثتم إلت   ةاالستتثمعر نتيجتترج  نشت  محتعفظ و

مر  في الواليتع  المتحتد  فتي نهعيتة الثالثينيتع  مت    االستثمعر ألو. وظهر  محعفظ  لصنععيةبريطعنيع ن والتي كعن  آنها  في مقدمة الدو  ا

ترف حينئته بقتعنو  شتركع  االستتثمعر ن  0491القر  المعضي ن وقد صدر قعنو  خعص لتنظيم تكوينهع ونشتتهع وإدارتهع في العتعم  ن والتهي عر

. كمتع تطتور  صتنععة  فتي الواليتع  المتحتد  فتي أعقتع  الحتر  الععلميتة الثعنيتة بشك  غير مسبوق  االستثمعر واىدهروقد تطور  محعفظ 

بصور  متسعرعة خال  العقد األخير م  القر  المعضي ن وتىايد  أعدادهع وتنوع  وظعئلهع ن وبرى األداا الجيد لهتع كتدلي  االستثمعر محعفظ 

  ر .عل  تلوقهع عل  غيرهع م  األدوا  والمجعال  االستثمعرية األخ

فتي  وتستععدجيتد ن ال االستتثمعرية اللترص العديد م  ن وخصوصع  في الدو  النعمية ن في أنهع توفر ف  البنو   و تكم  أهمية محعفظ االستثمعر

  وعل  االقتصعد الوطني بصلة ععمة. وهو مع يعود بعلنل  والععئد المرض  عل  البنو  بصلة خعصةتحري  وتنشيط السوق 

التهي يشتم  اتستتثمعر فتي األوراق المعليتة والملهوم الواس  لهع دراسة سوف تنص  عل  ادار  محعفظ االستثمعر ف  البنو  وولهل  فع  هه  ال

تركيتى توجيت   بتةيقصتد  ودراسة اثر المىاحمة والته  الحكومية والخعصة وكها من  القروض للحكومة وقطععع  األعمع  والقطععع  األخر 

 . وهل  م  خال  التركيى عل  القطع  المصرف  المصر    عني تلوي  اللرصة عل  القطععع  األخر التموي  لقطع  بعين  ممع ي

 

  -ثانيا: مشكلة البحث:

 أصتبح  حديثتة وظيلتة بععتبعرهتع هو التعرف عل  الكيليتة التت  تقتوم بهتع البنتو  بتعدار  محلظتة االستتثمعر لتديهع البح  هها م  الغرض لع 

 إحتدا  حديثتة وكتها مجتعال  إلت  التوج  البنو  عل  أوج  األمرالهي والععلميةن المحلية التغيرا  فرضتهع عليهع حي  اليومن البنو  تىاولهع

 ربحهعن هعمش وتوسي  تععملهع فععلية ىيعد  بغرض و التوجهع  والنتعئج والعمليع  والسيعسع  األداا نعحية م  مستواهع عل  جوهرية تغيرا 

 :التعلية   التسعؤال طرح خال  م  الموضو  هها مث   بح منع يتطل  الهي األمر

 بكفاءة وفعالية ؟ محافظ االستثمار تدير أن للبنوك يمكن كيف -
 محافظ االستثمار؟ إدارة في المتبعة واإلستراتيجيات التقنيات هي ما -
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 الدارة المحافظ االستثمارية؟ الجيد األداء لنا تبين أن يمكن التي المؤشرات هي ما -
 هل ركز القطاع المصرفي في مصر على تمويل القطاع الخاص في مبادرات لدفع النمو والتوظف؟  -
 هل ركز القطاع المصرفي في مصر على تشغيل السيولة لديه في أوراق مالية وأذون خزانة حكومية أكثر مما يجب؟ -
واإلجتماعيدة   الربحية واألمان من جهة واألهددا  اإلتتصددادية هل حافظت سياسات إدارة محافظ اإلستثمار للبنوك على المواءمة فيما بين  -

 والمتمثلة في دفع النمو وخفض الفقر من جهة أخرى؟
 هل يحتاج البنك المركزي إلصدار تواعد لتنظيم سياسات محافظ اإلستثمار للبنوك؟ -

 للبنك المركزي والبنوك من خالصة هذه الدراسة؟  التوصياتما هي  -

 

  -البحث : ثالثا: اهمية

التعرف عل  الكيلية الت  يمك  للبنو  ا  تدير بهع محعفظ االستثمعر لديهع والدور اله  يمكت  ا  تلعبتة هته  المحتعفظ تعت  اهمية هها البح  ف  

 اهمية هها البح  ف  النقعط التعلية:ف  دعم االقتصعد المصر  وعلية يمك  بلور  

 . قتصعدرالقوم  حي  تنعكا اثعر  عل  نواح  متعدد الدور المهم اله  تؤدية البنو  ف  اال -

االدار  الجيد  لمحعفظ االستثمعر ف  البنتو  ستوف تحست  مت  وضتعهع المتعل  االمتر الته  ستيجعلهع اكثتر قتدر  علت  خدمتة عمالئهتع بعلشتك   -

 ر االقتصعدر  والمنعفسة الععلمية االمث  ممع يؤد  ال  ىيعد  انتعجية وفععلية الخدمع  المصرفية واكثر قدر  عل  مواكبة التطو

 ا  االداا الجيد لمحعفظ االستثمعر ف  البنو  سوف يترت  علية استغال  السيولة المتوفر  لد  البنو  ف  تموي  القطتع  الختعص والقطععتع  -

 مو والتنميةاالخر  وهو مع سوف يسععد عل  االسهعم ف  دف  عجلة النمواالقتصعد  وح  المشكال  الت  تعوق عملية الن

ا  االداا الجيد لمحعفظ االستثمعر سوف يسععد ايضع عل  فت  افتعق جديتد  امتعم البنتو  تتمثت  فت  مجتعال  استتثمعرية جديتد  وهتو متع ستوف  -

 يوثر عل  معدال  الععئد والربحية لديهع 

لميتة والتطتتورا  الحديثتتة فت  صتتنععة المصتتعرف ا  االداا الجيتد لمحتتعفظ االستتثمعر فتت  البنتتو  ستوف يستتععدهع علتت  مواجهتة المنعفستتة العع -

 عل  القطع  المصرف  المصر   111واالستعداد لتطبيق اتلعقية بعى  11خعصة ف  ظ  تطبيق اتلعقية بعى 

الستوق  في تحري  وتنشتيط والت  تسععد جيد ال االستثمعرية اللرص العديد م   ا  االداا الجيد لمحعفظ االستثمعر ف  البنو  يسععد ف  توفير -

  وعل  االقتصعد الوطني بصلة ععمة. وهو مع يعود بعلنل  والععئد المرض  عل  البنو  بصلة خعصة

 

 

 رابعا : اهدا  البحث:

  -يسع  هها البح  لتحقيق االهداف التعلية :

 التعرف عل  الكيلية الت  يمك  للبنو  ا  تدير بهع محعفظ االستثمعر بكلعا  وفععلية  -

 يع  واالستراتيجيع  الت  المتبعة ف  ادار  محعفظ االستثمعر ف  البنو  المصرية التعرف عل  التقن -

 التعرف عل  المؤشرا  الت  يمك  ا  تبي  لنع االداا الجيد لالدار   -

 التعرف عل  الدور اله  لعبة القطع  المصرف  المصر  ف  تموي  القطع  الخعص ف  مبعدرا  منة لدف  النمو والتوظف  -

 مد  استثمعر القطع  المصرف  المصر  للسيولة المتعحة لدية ف  اوجة االستثمعرا  المختللة  التعرف عل  -
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التعرف عل  مد  استخدام سيعستع  ادار  محتعفظ االستتثمعر فت  البنتو  فت  تحقيتق الموائمتة بتي  هتدف  الربحيتة واالمتع  مت  نعحيتة  -

 واالهداف االقتصعدية واالجتمععية  

   اصدرهع البن  المركى  المصر  لتنظيم سيعسع  محعفظ االستثمعر ف  البنو  التعرف عل  القواعد الت -

 التعرف عل  اهم التوصيع  الت  يج  عل  البن  المركى  والبنو  االخر  االقتداا بهع فيمع يتعلق بموضو  البح   -

 
   -خامسا: فرضيات البحث:

 

    لت  تتبعهع البنو  ف  ادار  محعفظ االستثمعر واالداا الجيد لهه  المحعفظهنع  عالقة بي  التقنيع  واالستراتيجيع  االفرضية االولى: 

 

يؤثر االداا الجيد لمحعفظ االستثمعر ف  البنو  ف  مععلجة المشعك  االقتصعدية وهلت  مت  ختال  التركيتى علت  تمويت  القطتع   الفرضية الثانية:
 الخعص والمسععد  ف  دف  عجلة النمو والتوظف

 

 يؤثر االداا الجيد لمحعفظ االستثمعر ف  البنو  ف  استثمعر فعئض السيولة المتوفر لديهع االستثمعر االمث ثالثة: الفرضية ال

 

تتتؤثر سيعستتع  ادار  محتتعفظ االستتتثمعر فتت  البنتتو  علتت  اهتتداف البنتت  الخعصتتة متت  نعحيتتة والمتمثلتتة فتت  الربحيتتة واالمتتع   الفرضددية الرابعددة:
  عحية اخر  والمتمثلة ف  االهداف االقتصعدية واالجتمععيةواالهداف الععمة للبن  م  ن

 

  سيعسع  ادار  محعفظ االستثمعر بعلقواعد الت  يصدرهع البن  المركى  المصر  تتعثرالفرضية الخامسة: 
 

  -سادسا : منهجية البحث :

لدراستة الخلليتة التعريخيتة والمتنهج االستتقرائي لدراستة  إتب  البح  المنهج الوصلي والتحليلي في تحلي  المشكلة وابععدهع , والمتنهج التتعريخي

الحعضر وتصوير المستقب  وتحلي  المعطيع  المرتبطة بهه  المشكلة واستتنتع  التغيترا  التت  ستوف تطترأ علت  القطتع  المصترف  المصتر  

 واالقتصعر القوم  جراا االدار  الجيد  لمحعفظ االستثمعر .

  

   -سابعا: مصادر جمع البيانات:

 

وشبكع  المصعرف المصرية  شيكة االنترن والمواق  عل  والرسعئ  العلمية عتمد البح  عل  البيعنع   التي تم  الحصو  عليهع م  المراج  إ

  .واتحعد بنو  مصر واتحعد المصعرف العربية والتقعرير السنوية للمصعرف  والبن  المركى  المصر 

 

   -ثامنا: حدود البحث:

 

 م.5105وحت  ععم  5112لىمعنية:  يغطي البح  اللتر  م  ععم ) أ ( الحدود ا

 )   ( الحدود المكعنية: يتم إجراا البح  عل  عينة م  المصعرف المصرية.
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   -تاسعا: مجتمع وعينة البحث :

ه  المصتعرف وهتو احتد هتفرعتع وقتد تتم إختيتعر  9013وتعم  تل  البنو  م  ختال   5101ععم  حت ( مصرفع  94حجم مجتم  البح  )  بلغ

 وهل  لالسبع  االتية .لتمثي  عينة البح   البن  االهل  المصر 

 م. 0141ا  البن  االهل  المصر  يعتبر اقدم بن  م  حي  االنشعا حي  تم انشعا ععم  -

 انة يعتبر م  اكبر البنو  المصرية م  حي  المركى المعل  ومحلظة االستثمعر لدية .  -

 عصة بة مع بي  المشروعع  الخعصة والمشروعع  الععمة الت  تحقق التنمية االقتصعدية تنو  محلظة االستثمعر الخ -

 يعتبر م  اكثر البنو  المصرية انتشعرا وهل  م  خال  اللرو  والمكعت  التعبعة لة سواا داخليع او خعرجيع . -

 السوق المصرفية.% م  59انة يستحوى عل  اكبر حصة م  السوق المصرفية المصرية تص  ال  مع يقر  م   -

 سهولة الحصو  عل  البيعنع  والمعلومع  والتقعرير الت  استخدم  ف  اعداد هها البح . -

 

 

   -عاشرا: هيكل البحث:

يتكو  هها البح  م  مقدمة وثالثة فصو  وخعتمة ن حي  اشتمل  المقدمة عل  مشكلة البح  ن أهمية البح  ن أهداف البح  ن فروض البح   

 ن منهج البح  ن حدود البح  وهيك  البح  .ن أدوا  البح  

نتنعو  ف  اللص  األو  االسعسيع  حو  ادار  المحعفظ االستثمعرية م  حي  تعريف محعفظ االستتثمعر ن مكونتع  محتعفظ االستتثمعر ن اهتداف 

ر  محتعفظ االستتثمعروالمخعطر التت  وخطوا  ادار  محعفظ االستثمعر , ضوابط بنعا محتعفظ االستتثمعر والعوامت  التت  يجت  مراععتهتع عنتد ادا

 تتعرض لهع المحعفظ االستثمعرية.

محعفظ االستثمعر حيت  يتتم التطترق الهتم النظريتع  المتعلقتة  بإدار  المتعلقة والنمعه  النظريع  فيمع يتعلق بعللص  الثعني, فقد جعا بعنوا  أهم

 مت  إشتتقعقهع تتم والتتي المحتعفظ االستتثمعرية أداا إدار  لقيعا تستعم  التي المؤشرا  بعض عرض يتم األخير في بعدار  محعفظ االستثمعر و

 والنمعه . النظريع 

أمع اللص  الثعل  فقد خصص تجتراا الدراستة التطبيقيتة واحتتوي علت  مبحثتي , تنتعو  المبحت  األو  خلليتة تعريخيتة عت  القطتع  المصترفي 

 يعنع  التي تم الحصو  عليهع م  مصرف العينة.المصر  , بينمع خصص المبح  الثعني الختبعر لتحلي  الب

ثم اختتم البح  بعلخعتمة والتي تحتوي عل  أهم النتعئج التت  تتم التوصت  اليهتع والتوصتيع  التت  يجت  علت  البنت  المركتى  والبنتو  االختر  
 االقتداا بهع.

 

 -احدى عشر : النظريات والدراسات السابقة:

 البيئتة ختالف أختر  بيئتة فتي وهلت  المصتعرفن سيعستة تستعير الختدمع  المصترفية فتي موضتو  لت تنعو التتي الدراستع  مت  العديتد هنتع 

 البح  وه  : لهها القععد  األسعسية تشك  التي بموضو  البح  المتصلة الدراسع  ببعض البعح  حظي وقد المصرية ن المصرفية
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 "  بالجزائر BNP PARIPASالبنك التجارى بالتطبيق على بنك  ( بعنوان " ادارة محفظة االوراق المالية على مستوى7002بوزيد ) -1

 بتغيترا  الواستعة الدرايتة نوعلت  المعليتة اتدار  في مجتع  الخبر  عل  أسعسع تعتمد المعلية المحلظة إدار  ا  هدف  هه  الدراسة ال  توضي 

 ومع هها المجع ن في مختصي  إل  يلجت أ  علي  البد المعلية ةالمحلظ صعح  المعلي المستثمر في ههه الشروط تتوفر لم الرأسمعلينوإها السوق

واله  اتض   BNP PARIBAS خبر  وتم  هه  الدراسة بعلتطبيق عل  بن   م  ب  تتميى لمع وهل  التجعرية البنو  م  أفض  مختص م 

 فتي التنويت  علت  التركيتى علت  حيت  يعمت  ن متةمحك إستتراتيجية علت  هلت  فتي معتمتدا عمالئ  ومحلظة المعلية محلظت  بإدار  ا  البن  يقوم

وتوصتل   بلععليتة المعليتة المحعفظ بإدار  يقوم بهها وهو العمالان في والتنوي  التنوي  الجغرافين وكها المعليةن للمحلظة المكونة المعلية األوراق

  -م  اهمهع: النتائج الدراسة ال  مجموعة م 

 مجموعة بي  المى  فكر  عل  تقوم فععلية األكثر البدائ  اتستثمعرية م  لمجموعة متجعنا توظيف مثعبةب المعلية األوراق في اتستثمعر إ  -ا

 .والغعيع  االهداف م  مجموعة لتحقيق بعنعية وبدقة إختيعرهع يتم التي المعلية األوراق م 

 أسععر إتجعهع  المع ن رأا أسواق ككلعا  اتدارية واللنيةنالععمة و اتعتبعرا  م  العديد مراعع  م  البد المعلية األوراق محلظة لتكوي  - 

 و الصتنععة التوطنينظروف اتدختعر حجتم للدولتةن الععمتة اتقتصتعدية الحعلتة للنقتودن والقو  الشترائية التضخمن معد  القروضن عل  اللعئد 

 .المتعحة ستثمعريةات البدائ  لتقييم الالىمة الحعضر و المعضي في المعلية لألوراق الشركع  المصدر 

 .التنوي  وأيضع المعليةن المحلظة موجودا  المحققن خطر الععئد في تتمث  هعمة عوام  و مقومع  المعليةعد  المحلظة تكوي  يحكم -  

 فهتي لتها فعليتةن ليس  و متوقعة هي اتستثمعرية أسعسهع سيعست  عل  يبني وبعلتعلي ن يحددهع أ  للمستثمر يمك  التي والمخعطر العوائد إ  -د

 .إحتمعلي توىي  إل  تستند

 م  اهمهع: التوصيات وقدم  الدراسة بعض

 التحليت  علت  تعتمد المعلية المحلظة إدار  أل  المعلية المحلظة أوراق تهدد التي للمخعطر  تنبئية و عميقة بدراسة تقوم أ  البنو  عل  البد -1

 .المستقبلي

 .المعلية المحلظة إدار  في المعلية مشتقع ال عل  تعتمد أ  البنو  عل  البد -5

 اتدار ن عقتد فتي عليهتع المنصتوص اتتلتعق شتروط تطبيق عل  تعم  أ  المعلية المحلظة إدار  ع  المسؤولة الجهع  أو البنو  عل  البد -9

 .المصعل  التتضعر  حت  التعليمع  و بعلتشريعع  إطال  عل  تكو  وأ 

 العميت  مت  مالبستع  في يق  ال حت  بعلمخعطر إطال  عل  تكو  أ  التجعري للبن  التعبعة المعلية المحعفظ دار ت العليع اتدار  عل  يج  -9

 .المحلظة صعح 

 .المخعطر توىي  و يتوافق بمع المعلية األوراق في تنوي  تحقق أ  البنو  عل  البد -2

 متع عتعد  التتي و البنتو  فتي الودائ  عل  اللعئد  أسععر سيعسع  في  المع رأا سوق و المصرفي الجهعى بي  تنسيق توفير الضروري م  -6

 .المعلية األوراق محلظة في اتستثمعر نسبة ىيعد  إل  يؤدي الهي األمر المعليةن لألورق منعفسة تكو 

 
ة مدن المصدار  التجاريدة دراسدة تطبيقيدة فدي عيند –تحليدل محفظدة االسدتثمار فدي المصدار  التجاريدة اليمنيدة ( بعنوان " 7002احمد )  -5

 " اليمنية الخاصة

العوائتد والمختعطر المعليتة للمحتعفظ االستتثمعرية  الدراسة إل  تحلي  واق  محعفظ االستثمعر في المصعرف التجعريةن ومعرفة وتحليت  هدف  ههه

ي المصعرف التجعرية التي استتطعع  أ  األسعلي  االحصعئية كهل  تقييم وتحلي  محلظة االستثمعر ف للمصعرف المبحوثة بعالعتمعد عل  بعض

 كعن  اهمهع :  النتائج بعض األدوا  االستثمعرية الجديد  ها  المخعطر المرتلعة وتوصل  هه  الدراسة ال  مجموعة م  تضيف
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 .ةلألوراق المعلي التجعرية تمث  أحد القطععع  المعلية الهعمة التي يج  تطويرهع لتحقيق هدف إنشعا سوق أ  المصعرف -أ

االقتصتعدية, متت  متع كعنت  هنتع   رؤوا أموا  المصعرف التجعرية يؤدي إلت  ىيتعد  استتثمعرا  تلت  المصتعرف فتي القطععتع  إ  ىيعد  - 

 .تموي  الشركع  والمشعري  االستثمعرية المنتجة إدار  استثمعرية فععل  تعىى دور المصعرف التجعرية في

وتجن  الخستعئر المحتملتة مت  نعحيتة, وتنميتة  ستثمعرية للمصعرف التجعرية يعم  عل  توىي  المخعطرإستراتيجية التنوي  للمحعفظ اال إتبع  - 

 .أخر  إيراداتهع م  نعحية

 :أهمهع م  التوصيات بعض الدراسة وقدم 

تقديم القروض بمختلف المحلية و المصعرف التجعرية نحو االستثمعرا  الحقيقية والمعلية م  خال  االستثمعر في الشركع  ضرور  تشجي  -1 

 .آجعلهع

 .المؤسسع  المعلية البيئة المنعسبة لجه  االستثمعرا  المحلية واألجنبية وتشجيعهع عل  االستثمعر في ضرور  خلق -5 

التيم  متوقت  انضتمعمة  المصتعرف إلت  ممعرستة أعمتع  مصترفية شتعملة فتي إطتعر التوجت  العتعلمي للمصتعرف الستيمع وأ  ضرور  توجي  -9

يسععد ههه المصعرف عل  تعىيتى مركىهتع التنعفستي وكتهل  إلت  تقليت  التبتعي   مة التجعر  الععلمية ومجلا التععو  الخليجي ن األمر الهيلمنظ

 . فضال  ع  تقلي  المخعطر التي قد تتعرض لهع في عوائدهع

 .الالنظعمية عطرهعالمصعرف ألدوا  محعفظهع االستثمعرية األمر الهي يسععد عل  تخليض مخ ضرور  تنوي  -9

وعوائتد أعلت  ن كعلتوجت  إلت   المصتعرف التجعريتة إلت  تنويت  محعفظتع  االستتثمعرية بتتدوا  استتثمعرية ها  مختعطر أقت  ضترور  توجت  -2

 .اتسالمية ممعرسة التتجير التمويلي وبعض األدوا  االستثمعرية

   لالستثمارات الصناعية و الزراعية " -لليبية على الشركة السورية ا ( بعنوان " ادارة المحفظة االستثمارية بالتطبيق7002ميالنة ) -3

هدف  هه  الدراسة ال  التعترف علت  ادار  المحلظتة االستتثمعرية وهلت  مت  ختال  تعريلهتع وابتراى مىايعهتع واهتدافهع والتعترف علت  الهيكت   

هه  المحعفظ وهل  بعلتطبيق علت  الشتركة الستورية الليبيتة لالستتثمعرا   التنظيم  لمحعفظ االستثمعر والسيعسع  االستثمعرية المتبعة وتقييم اداا

 م  اهمهع :  النتائج الصنععية والىراعية وتوصل  هه  الدراسة ال  مجموعة م 

 السوق تسعهم في تنشيط   أهمية المحعفظ االستثمعرية في ىيعد  حجم االستثمعر في األسواق المعلية و تنوي  األنشطة و تلععلهع بحي  -ا

 المحلظة تحقق لصعحبهع دخال  مستقرا  و ىيعد  في راا المع  إها ارتلع  أسععر بعض األوراق المعلية ,  - 

تحقق المحلظة ايضع للسوق المعلية التلعع  و تنشيط السوق و تحقق لآلخري  كعلسمعسر  و الععملي  في المجتع  المتعلي فترص العمت  , ال   - 

  د م  الموظلي  تدارتهع و حسع  ععئداتهع و متعبعة تحصي  األربعح و العوائد و السندا  .ك  محلظة معلية تحتع  لعد

 دراسة تطبيقية على البنوك التجارية االردنية " –"مدى استخدام البنوك لسياسة التنويع للحد من المخاطر ( 7002)موسى , عرابى  -4

  البنو  لالسا العلمية والنظرية ف  تكوي  محعفظ االستتثمعر وهلت  اعتمتعدا علت  هدف  هه  الدراسة ال  التعرف عل  قيعا مد  تطبيق قطع

 م  اهمهع: النتائج سيعسة التنوي  للحد م  المخعطر الت  م  الممك  ا  تواجههع البنو  وتوصل  الدراسة ال  مجموعة م 

 ثمر وثبع  الععئد (تلتىم البنو  االردنية بنظريع  تكوي  محعفظ االستثمعر ) راا المع  المست -ا

 تلتىم البنو  االردنية بمبدا التنوي   - 

 تلتىم البنو  االردنية بمبدا المبعدلة بي  الععئد والمخعطر   - 

 تلتىم البنو  االردنية بمبدا السيعسة المتبعة ف  تكوي  المحلظة  -د

 تلتىم البنو  االردنية بمبدا ضمع  راا المع  المستثمر وثبع  الععئد  -ه
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 :أهمهع م  التوصيات بعض الدراسة قدم و
عل  البن  عندمع يقوم بتكوي  المحلظة التنوي  ف  ادواتة بحي  يكو  ععئد االدا  منعس  لدرجة مخعطر هته  االدا  ا  تكتو  هنتع  مواىنتة  -0

 بي  الععئد والمخعطر  

 عوائد ومخعطر منخلضة عندمع يقوم البن  بتكوي  المحلظة االستثمعرية ا  يراع  اصو  منخلضة ال -5

 عل  البن  اتبع  سيعسة متواىنة عند تكوي  المحلظة بحي  تحعفظ عل  عنصر  الععئد واالمع  ف  نلا الوق  معع  -9

 اجراا دراسع  اخر  ع  موضو  الدراسة بهدف تطوير عملية فهم االسا العملية ف  تشكي  المحعفظ االستثمعرية  -9

 التجارية المصرية " البنوك فى المالية األوراق فى ستثماراال ( " سياسات7010حامد )  -5

 هدف  هه  الدراسة ال  توضي  طبيعة وخصعئص االستثمعر ف  االوراق المعلية والتعترف علت  االوراق المعليتة االكثتر جعهبيتة بعلنستبة للبنتو 

 م  اهمهع: النتائج وتوصل  تل  الدراسة ال  مجموعة م  وكهب  التعرف عل  السيعسع  الرئيسية المتبعة ف  االستثمعر ف  االوراق المعلية

 الخعرجية لمواجهة التدفقع  دفع  كخط يعتبر المعلية األوراق ف  االستثمعر أ  يج  عل  البنو  اال توجة كعفة مواردهع ال  القروض حي  -ا

 المتوقعة غير

 المعليتة األوراق مت  اكثتر الحكوميتة الستندا  وخعصتة الستندا  تعتبر إه التجعرية للبنو  جعهبيتهع حي  م  ال تتسعو  المعلية األوراق أ  - 

 . كبير  رأسمعلية تعرضهع لخسعئر وعدم عنهع النعتج الععئد الستقرار نظرا   للبنو  الجعهبية ها 

 من اهمها: التوصيات وقدم  الدراسة بعض

 كمتع األوراق تلت  فت  االستتثمعر وراا المنشتود مت  الهتدف يراعت   أ نيجت  المعلية األوراق ف  لالستثمعر الرئيسية السيعسع  وض  عند -1

بتي   التنستيق و االستتثمعر علت  المطلتو  الععئتد و تحملهتع البنت  يقبت  التت  المخعطر الرهونع  وحجم أهمهع م  معينة مجعال  تغط  أ  يج 

 المخعطر. ف  التحكم وسعئ  و الربحية متطلبع  و السيولة متطلبع 

 حجتم و حتدوثهع توقيت  و المستتقبلة التتدفقع  النقديتة هت  و متغيترا  ثتال  تتتوافر أ  يجت  ن لديت  المتعحتة لالستتثمعرا  البنت  تقيتيم عند -5

 الورقتة قيمتة أ  يالحتظ أ  علت  االستتثمعر علت  المطلتو  الععئتد معتد  لتحديتد ستستخدم كعسعا والت  االستثمعر علي  ينطو  الت  المخعطر

 . المسقبلة النقدية لتدفقعتهع الحعلية لقيمةا إال مع ه  المعلية

 

  -السابقة: الدراسات على التعليق

ا  بعضهع ركى عل  ادار  محلظة االوراق المعلية ف  البن  التجعر  م  خال  الخبر  والدراية الواسعة بتغيترا   السعبقة الدراسع  م  يالحظ

البنتو  التجعريتة مت  ختال  تحليت  العوائتد والمختعطر للمحلظتة بعستتخدام بعتض السوق والبعض االخر ركى عل  تحلي  محلظة االستثمعر فت  

اال ا  هتته   االستتعلي  االحصتتعئية وكتتهل  االعتمتتعد علتت  سيعستتع  التنويتت  فتت  المحتتعفظ االستتتثمعرية للحتتد متت  المختتعطر التتت  تواجههتتع البنتتو 

مت  محلظتتة االستتثمعرية فت  مبتعدرا  منتة لتدف  عجلتة النمتو  دور القطع  المصرف  ف  تموي  القطتع  الختعص كجتىا في تبح  لمالدراسع  

المواامة فيمتع والتوظف وكهل  دوره ف  تشغي  السيولة المتوفر  لدية ف  االستثمعرا  المختللة مث  االوراق المعلية واهو  الحىانة الحكومية و

والمتمثلتة فتي دفت  النمتو وخلتض اللقتر مت  جهتة لة ة واتجتمععية علربحية واألمع  م  جهة واألهداف اتقتصىعدياهداف البن  فيمع يتعلق ببي  

والقواعد الت  يج  عل  البنو  المركىية اصدارهع لتنظيم سيعسع  محعفظ االستثمعر ف  البنو  وهو مع ستوف نقتوم بتغطيتة مت  ختال   أخر 

 .  هها البح 
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 الفصل االول 

 االساسيات المتعلقة بادارة المحافظ االستثمارية

  -د:تمهي

 مت  التتي المستتقبلية الخطط المعلية تصميم يتم الهدف هها ضوا وعل  " الععئد " هو تحقيق استثمعرية عملية ك  وراا م  األسعسي الهدف إ 

 أي ويخلت فتال المختعطر ن لعنصتر هتها االستتثمعر يخض  بعلمقعب  و المنعس ن االستثمعر اختيعر يتم عل  أسعسهع التي المععيير تحديد يتم خاللهع

 الشترائية القتو  بتت  ضتمع  أي يوجتد ال حيت  فيت  مختعطر ن ستعئ  نقتد شتك  علت  بتعألموا  االحتلعظ أ  حت  عنصر المخعطر ن م  مشرو 

ف  نشتعط  مع يملكة ك  المستثمر يض  بمعن  اال بعلتنوي ن يسم  مع إل  اللجوا يتم هها االستثمعر تعترض التي المخعطر ولتلعدي ثعبتة للعمال 

 كت  مجتمعة اللردية المتعلقة بعالستثمعرا  فعلمخعطر المرتلعة المخعطر تجن  يستهدف شعبي مث  " واحد  سلة في البيض ك  التض  " دواح

 يتم تشكي  أ  يعني هها و الجمععي االستثمعر واحد  محلظة ف  اللردية االستثمعرا  ههه احتواا تم لو م  مثيلتهع أعل  تكو  سوف حد  عل 

 تضتم استتثمعرية محتعفظ تكتوي  بت  يمكت  المعليتة األوراق محتعفظ علت  فقتط تقتصتر ال االستتثمعر محتواهتع ومحتعفظ حيت  م  نوعةمت محلظة

 اه  فمع .المبعشر( ( المعدي بعالستثمعر ل  ارتبعط ) المبعشر غير ( المعلي االستثمعر أ  م  إنطالقع العينية المعلية واألصو  األصو  م  تشكيلة

ومتع هت  الضتوابط  ؟اهتداف وخطتوا  ادار  محتعفظ االستتثمعر ومتع هت ؟ ومع ه  مكونع  محعفظ االستتثمعر ؟ لمحلظة االستثمعريةبع المقصود

الت  يتم عل  اسعسهع بنعا محعفظ االستتثمعر والعوامت  التت  يجت  مراععتهتع عنتد ادار  محتعفظ االستتثمعروالمخعطر التت  تتعترض لهتع المحتعفظ 

 -سوف نتنعولة ف  هها اللص  كمع يل  :وهها مع  ؟االستثمعرية

  -: ما هية محافظ االسثماراوال : 

في تعتبر محعفظ االستثمعر أدوا  استثمعرية توفر لألشخعص الهي  ال يملكو  القدر  عل  إدار  استثمعراتهم بصور  مبعشر  اللرصة للمشعركة 

محتعفظ االستتثمعر تتمثت  فتي قيتعم عتدد كبيتر مت  المستتثمري  بتجميت  متواردهم  األسواق المعليةن سواا الععلمية أو المحلية. وببستعطة فتإ  فكتر 

فهنتتع  الخبتتر  التتتي يمتلكهتتع متتديرو  وإدارتهتتع بواستتطة مؤسستتع  معليتتة متخصصتتة لتحقيتتق المىايتتع التتتي ال يمكتتنهم تحقيقهتتع بصتتور  منلتترد  .

م بتشغي  أموالت  بملترده وفتي أستواق ال يعترف عنهتع إال القتدر القليت . االستثمعرن والتي تضم  تحقيق عوائد أعل  ممع قد يحقق  المستثمر لو قع

بعتضعفة إل  أ  تجمي  األموا  في صندوق استثمعري واحد يؤدي إل  تقليص الع ا اتداري عل  المستثمري ن وكهل  إل  الحد م  المخعطر 

 التي قد يتعرض لهع المستثمر اللرد في األسواق المعلية. 

ولهل  فتع  التبعض وشتركع  التتتمي  عت  محتعفظ االستتثمعر التتي تنشتئهع شتركع  االستتثمعرن البنو ظ االستثمعر التي تنشت في وال تختلف محعف

ليقتوم نيعبتة عتنهم  للبنت فهي عبعر  ع  أمتوا  يقتدمهع المستتثمرو  اتستثمعرية  المحلظة أو اتستثمعر محلظة أيضع   المعلية المحلظة يطلق عل 

 اا تشكيلة )محلظة( م  األوراق المعلية يديرهع لصعلحهم م  خال  إدار  مستقلة ويشعركهم نسبة محدد  م  األربعح . بعستثمعرهع في شر

ن ونظرا  لألهمية االقتصتعدية لمحتعفظ االستتثمعر بععتبعرهتع أدوا  معليتة وأوعيتة استتثمعرية لهتع تتتثير فتي جته  المتدخرا  وتشتجي  االستتثمعر 

سع  المعلية بعستخدام ههه المحتعفظ  فتي مجعالتهتع االستتثمعرية وتطتوير أعمعلهتع ونشتعطعتهع بحيت  أصتب  دورهتع ال والمؤس البنو قعم  بعض 

يقتصر عل  تكتوي  محتعفظ لتألوراق المعليتة وإدارتهتع فقتط بت  تعتدهع ليشتم  التدخو  فتي عمليتع  استتثمعرية مبعشتر  فتي مجتعال  مختللتة مت  

فتي المجتتع  التجتتعري أو فتتي مشتتروعع  استتثمعرية عقعريتتةن أو أنشتتطة أختتر . فعلوظيلتتة األسعستتية  قطععتع  النشتتعط االقتصتتعدين ستتواا كعنتت 

  لمحعفظ االستثمعر هي تجمي  مدخرا  األفراد والهيئع  واستثمعرهعن فهي وععا لتجمي  المتدخرا  ن وبعلتتعلي ال يجتوى لهتع مىاولتة أيتة أعمتع

 غيرهع م  األعمع  المصرفية . مصرفية كقبو  الودائ  أو اتقراض أو الضمع  أو 

   -كمع يل  : لمحافظ االستثمار وممع سبق يتض  ا  هنع  مجموعة م  التعريلع 
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 القيمة عل  المحعفظة أو لهع السوقية القيمة تنمية هو لهع امتالك  م  الهدف يكو  استثمعرية موجودا  و أصو  م  المستثمر يملك  مع ك  هي

 بتي  التلرقتة يتتم و أكثترن أو أصتليي  مت  تتركت  عنهتأل هلت  و االستتثمعر أدوا  مت  مركبتة أدا  هتي االستتثمعرية فعلمحلظتة للثترو ن اتجمعليتة

 تكو  التي و السندا  و األسهم في المتمثلة المنقولة القيم مجمو  ع  عبعر  عنهأ" أو .تحتويهع التي االستثمعرا  نوعية بسب  أخر  و محلظة

     ( .0المستثمر ( ) (معلكهع بحوى 

 (. 5ادا  استثمعرية مركبة م  مجموعة م  االصو  الحقيقية والمعلية الت  يستثمر بهع المستثمر اموالة معخوه  كوحد  واحد  )

ادا  مركبة م  ادوا  االستثمعر تتكو  م  اصلي  او اكثر وتخض  الدار  شخص مسؤو  عنهع يسم  مدير المحلظة وبعلتعل  فه  ادا  مركبتة 

م  الموجودا  والتت  قتد تكتو  موجتودا  حقيقيتة كعلستيعرا  والمنتعى  او موجتودا  معليتة كعالستهم والستندا  والغترض منهتع هتو م  خليط 

  (.9الحصو  عل  اكبر ععئد بعدن  مخعطر )

  وم  هنع يمك  تصنيف موجودا  المحلظة ال  نوعي  رئيسي  همع :

القعبلية االيرادية للموجودا  ويتم التعبير ع  هها االستحقعق م  ختال  اصتدار شتهعد   وتمث  مع يستحق او يتحقق ع : الموجودات المالية -أ

 رسمية تقرر الطبيعة والحقوق المرافقة لهل  االستحقعق 

ع وفيهع ا  المستثمر ال يقوم بمس  مستحقع  معلية وانمع سيمس  الموجودا  الحقيقية هاتهتع داخت  المحلظتة وكلمت :  الموجودات الحقيقية - 

 ارتلع  قيمة هه  الموجودا  ارتلع  معهع حصة المستثمري  م  المكعس  الراسمعلية 

لها فعلمحلظة ه  عبعر  عت  تشتكيلة او توليلتة او مجموعتة مت  االدوا  االستتثمعرية ستواا كعنت  حقيقيتة ام معليتة التت  يمستكهع المستتثمر  -

 (.9ي  مكونعتهع بعتبع  االسعلي  العلمية الصحيحة)بهدف تحقيق ععئد وعند مستو  معقو  م  المخعطر  م  خال  تنو

ويعرفهع اخرو  عل  انهع " ادا  مركبة م  ادوا  االستثمعر تتكو  م  اصلي  او اكثر وتخض  الدار  شخص مسؤو  عنهتع يستم  متدير  -

ع وفقتع لشتروط العقتد المبترم بينتة المحلظة وقد يكو  مدير المحلظة معلكع لهع كمع قد يكو  معجورا وحينئته ستتتلعو  صتالحيعت  فت  ادارتهت

 وبي  معل  او معلك  المحلظة 

 وتختلف المحعفظ االستثمعرية ف  تنو  اصولهع اه يمك  ا  تكو  جمي  اصولهع حقيقية مث  الهه  والعقعر والسل  ويمك  ايضع ا  تكو  جمي 

وا  تكو  اصتو  المحلظتة مت  النتو  المختتلط ا  انهتع تجمت  اصولهع معلية كعالسهم والسندا  واهو  الخىانة والخيعرا  ولك  ف  اغل  االح

 االصو  الحقيقية والمعلية معع  

 

 (5)مفهوم المحفظة االستثمارية المثلى:   
  بداية البد م  االشعر  ال  ا  ملهوم المحلظة االستثمعرية المثل  هو ملهوم نسب  وليا مطلق فمصطل  المحقظة المثل  يعن  كونهع كتهل  مت

نظر مستثمر معي  فقتط , مستتثمر لت  ميتو  واتجعهتع متع قتد يختلتف عت  ميتو  واتجعهتع  مستتثمر اختر ممتع قتد يجعت  محلظتة مثلت   م  وجهة

 والعكا بعلعكا .  Bغير مثل  لمستثمر اخر مخعطر مث   Aلمستثمر رشيد معي  وليك  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0443 ,  التوىي و للنشر المستقب  دار , االستثمعر مبعدئ  , ( طعهر حيدر حردا 0)
  5112, مبعد ا االستثمعر المعل  والحقيق  , دار وائ  للنشر , عمع  ,  ىيعد رمضع ( 5)
 5119, ادار  االستثمعرا  : االطعر النظر  والتطبيقع  العملية , دار وائ  للنشر , عمع  ,  محمد مطر( 9)
 5119مدخ  كم  واستراتيج  مععصر , دار وائ  للنشر , عمع  ,  –ومؤيد الدوير  , ادار  البنو   فالح الحسين ( 9)
الدارية , ( احمد حسن بتال العنانى , استخدام البرمجة التربيعية فى تحديد محافظ االستثمار المثلى , مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية وا5)

  2008نى , العدد الثا
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ويمك  تعريف المحلظة المثل  م  وجهة نظر المستثمر الرشيد بعنهع " تلت  المحلظتة التت  تتكتو  مت  تشتكيلة متنوعتة ومتواىنتة مت  االصتو  

 واالدوا  االستثمعرية وبكيلية تجعلهع اكثر مالئمة لتحقيق اهداف المستثمر. 

الف اهدافهم وميولهم االستثمعرية وهها االمر يؤد  ال  ا  نتوق  وجود انمعط مختللة وف  الواق  هنع  انمعط مختللة م  المستثمري  حس  اخت

  م  المحعفظ المثل  ويتحدد نمط المستثمر ف  ضوا متغيري  اسعسي  يقوم عليهع ا  قرار استثمعر  همع:

  خال  مد  ىمنية.ويقصد بة مقدار الىيعد  الحقيقية ف  القيمة االجمعلية الصو  المحلظة :  العائد المتوقع -1

 ويقصد بهع مقدار التبعي  ف  الععئد المتوق  ع  الععئد الحقيق  وتقعا بعالنحراف المعيعر  للععئد المتوق  .:  مخاطر المحفظة -5

 ( : 0وحس  ملهوم المنلعة الحدية يتم تقسيم المستثمري  ععمة حس  نظرية المحلظة ال  فئتي  همع)

 ظ : والمستثمر ف  هه  اللئة يكو  بطبيعتة متحلظع تجع  عنصر المخعطر . فئة المستثمر الرشيد او المتحل -

 فئة المستثمر المضعر  او المغعمر : ويكو  المضعر  بطبيعتة ععشقع للمخعطر .  -

المنلعتة وحس  نظرية المحلظة يحقق الععئد عل  االستثمعر بعلنسبة للمستثمري  بدرجع  متلعوتة مت  االشتبع  وهلت  وفقتع لتلتعو  درجتع  

جنيتة الحدية الت  يحققونهع من , وبعلنسبة للمستثمر الرشيد فع  االشبع  اله  يحققة الجنيتة االو  مت  الععئتد يلتوق الععئتد الته  يحققتة مت  ال

معر لديتة الثعن  واله  يلو  بدور  الععئد اله  يحققة مت  الجنيتة الثعلت  وهكتها ممتع يجعت  اتجتع  منحنت  المنلعتة الحديتة للععئتد علت  االستتث

 متنعقصع .

ثعلت  امع المستثمر المضعر  اله  تتىايد لدية المنلعة الحدية للععئد عل  االستثمعر بعضطراد ا  بمعن  ا  االشبع  اله  يحققة لة الجنية ال

   االستثمعر متىايد . م  الععئد عل  االستثمعر يلوق االشبع  اله  يحققة الجنية الثعن  ممع يجع  اتجع  منحن  المنلعة الحدية للععئد عل

وشعور المستثمر تجع  النمطي  اعال  تجع  الععئد عل  االستثمعر سينعكا عل  ميلة تجع  عنصر المخعطر  بكيلية تجع  لك  مستتثمر دالتة 

تتنتعقض معينة , تحدد مقعيضة بي  الععئد والمخعطر  وبنتعاا علت  هتها المععمت  يتتم التصتنيف امتع كمستتثمر متتحلظ او مستتثمر مضتعر  و

المنلعة الحدية لد  المستثمر المتحلظ يجع  حسعسيتة تجتع  عنصتر المختعطر  متىائتد بعضتطراد ممتع يعنت  ا  فرصتة استتثمعرية تلتوح لتة 

لتحقيق ععئد عل  استثمعراتة ولك  بمخعطر  اعل  م  المستو  الععد  للمختعطر  المقبولتة لديتة ستتىيد حسعستيتة تجتع  عنصتر المختعطر  

 ف  قبولهع .  وتجعلة يتردد

ف  حي  عل  العكا تمعمع فع  المضعر  يصب  اق  مبعاله للمخعطر  وبصور  متىايد  تنخلض حسعسيتة تجعههع كلمع الح  فرصة استتثمعرية 

 جديد  تعد  بععئد اكبر عل  االستثمعر. 

 االستثمارية:  المحفظة في التنويع وأنواع أهمية 
 متنوعتة أصتو  معليتة فتي األجت  طويلتة واستتثمعرا  األجت  قصتير  بتي  استتثمعرا  فيمتع االستثمعر محلظة في والتنو  التعدد بعلتنوي  يقصد

 . المحلظة لهع أ  تتعرض يمك  التي المخعطر حجم لتخليض , دوليع   أو/و مختللة محليع   اقتصعدية قطععع  في متعدد  ولمؤسسع 

 أصت  فتي االستثمعر (اللردي االستثمعر حعلة في تحقيقهع يصع  مىايع التنوي  إه يحقق . للتنوي  جوهريع   دافعع   االستثمعرية األهداف تعدد ويعد

 : مث  ,واحد( معلي

  . ممك  حد أق  إل  المخعطر تدنية -

   . جعري ععئد عل  الحصو  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  111, مرجع سبق ذكرة , ص  محمد مطر( 1) 
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   . ثعب  دخ  عل  الحصو  -

   . المستثمر المع  رأا أص  عل  والحلعظ الرأسمعلي النمو -

 تنوي  وليا ) الكفا التنوي  ( عليهع متععرف علمية ومبعد ا أسا عل  أ  يبن  يج  إه , للمستثمر النجعه طوق اليمث  هات  حد في والتنوي 

وهنتع  انتوا  متعتدد  مت   .اتستتثمعرية محلظتت  تنويت  أحست  لتو تحقيقهتع الممكت  م  مكعس  كع  المستثمر عل  يضي  قد عشوائي أو جىافي

 التنوي  تتمث  ف  االت : 

  

 :   البسيط أو الساذج التنويع -1

 إلت  خلتض ستيؤدي األصتو  هتهه عتدد فتي ىيتعد  أيتة أ  وفلستلت  , محلظتة اتستتثمعر فتي المعليتة األصتو  تعتدد فكتر  علت  يرتكى تنوي  هو

 . األصو  وتحلي  ههه دراسة دو  , اتستثمعرية للمحلظة المكونة المعلية العشوائي لألصو  اتختيعر السعه  بعلتنوي  يقصد وعلي  . طرالمخع

 متعلي أصت  كت  فمت  . لهتع المخعطر الكليتة حجم ينخلض , اتستثمعرية بعلمحلظة المعلية عدد األصو  ىاد كلمع أن  هي السعه  التنوي  وفلسلة

 . لهع تحمل  ع  المستثمر تعويض يتم المنتظمة والتي المخعطر تبق  بينمع , الصلر م  تقتر  أ  إل  غير المنتظمة المخعطر تتقلص يإضعف

اال ا  يشتوبة بعتض  , المحلظتة داخت  عشتوائيع المختتعر  المعليتة األصتو  ىيتعد  عتدد مت  المختعطر تخلتيض فتي يسهم السعه  التنوي  كع  وا 

 : منهع العيو 

 . المحقق الععئد تخليض -

 .    معلي( أص  ٢٩ ( للمحلظة المكونة المعلية م  األصو  معي  عدد بعد للمحلظة الكلية المخعطر تنخلض ل  -

 . المععمال  كللة في كبير  اتستثمعرا  وىيعد  متعبعة في صعوبة تصعحبهع التنوي  في المغعاله -

   :المثالي التنويع  -2
 األصو  المعلية إختيعر ب  ويقصد . المعلية المحلظة نظرية صعح  هعري معركويتى قدم  حي  , معركويتى تنوي  أو االكف التنوي  علي  يطلق

 بتي  عوائتد طرديتة العالقتة كعنت  فتإها . األصتو  لهتهه المختللتة العوائتد اترتبتعط بتي  مععمت  وتحليت  دراستة بنتعااعل  اتستتثمعرية للمحلظتة

 للمحلظة اتستثمعرية المكونة األصو  عوائد بي  اترتبعط مععم  قيمة وكلمع إنخلض  . بعلعكا والعكا . عطرالمخ درجة إرتلع  , األصو 

 : هي , في األهمية غعية أمور ثالثة إعتبعره في يتخه تنوي  هو الكفا التنوي  إه  . صحي  والعكا . المحلظة ههه مخعطر إنخلض  ,

 . اتستثمعر لمحلظة الكلية المخعطر -

 . المعلية المحلظة لنظرية الخمسة لروضال -

 . للمحلظة المكونة المعلية النسبية لألصو  األوىا  إختالف ظ  في المحلظة عل  المتوق  الععئد  -

  :  الدولي التنويع -3
 األصتو  المعليتة ستععرأ مخعطرتقلت  م  للتحوط وهل  , والعمال  النقد األجنبي فيهع بمع أجنبية معلية ومنتجع  أصو  في اتستثمعر ب  يقصد

 .  المحلية المع  سوق في
 

    -مزايا محافظ االستثمار:ثانيا : 
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استتثمعر هتهه األمتوا  فتي مجتعال  وأموا  عدد م  المستثمري  لتوفير حجم منعست  مت  األمتوا  يتدار مت  ختال  إدار  موحتد ,  (1)تجمي ا  

االستتثمعرا  هته  تحليت  وإدار  ا  هل  يحتع  ال  م  المخعطر  , بعتضعفة إل  وأمعك  مختللةن بحي  يوفر أكبر قدر م  الطمتنينة وأق  قدر 

 . 

 و يمك  القو  إ  أهم مىايع محعفظ االستثمعر هي : 

 االستفادة بخبرات اإلدارة المحترفة :  -

ال  بنلست  بكعفتة متطلبتع  العمليتة , فهتو في حع  االستثمعر المبعشر أي في حع  قيعم المستثمر ببنعا التشكيلة بنلس  , يصب  لىمتع  عليت  االضتط

  أ  يتخه القرار االستثمعري بنلس  بمع يتضم  هل  بنعا التشكيلة المالئمة , و يحتلظ بسجال  كعفة المععمال  لألغراض الضريبية , ب  و علي

لمستمر  لمستو  مخعطر المحلظتة , للتتكتد مت  , إضعفة إل  ضرور  متعبعت  ا للقرارا  المتخه  المتعلقة بعالستثمعرا يختعر التوقي  المنعس  

ار  إنهع معىال  في حدود مستو  المخعطر  المقبو  ب  م  وجهة نظره . ك  ههه المهعم يلقي بمسؤوليتهع عل  اتدار  المحترفتة التتي تتتول  إد

    االستثمعر. محلظة االستثمعر , و هل  إها مع فض  المستثمر توجي  موارده المتعحة الستثمعر في احد محعفظ

 التنويع الكفء :  -

 حي  يعتبر التنوي  م  أهم مىايع محعفظ االستثمعر, و هتها يتؤدي بتدوره إلت  تقليت  المختعطر التتي يتعترض لهتع المستتثمر , فمحلظتة االستتثمعر

ختصي  أصتحع  الخبتر  و المهتعر  .  فعلمحلظة يتم إدارتهع م  قب  الم الشركع أوراق معلية لعشرا  ب  و ربمع لمئع  م   تتضم  مثالربمع 

 متنوعة , و هها يصع  عل  المستثمر هو الموارد المعلية المحدود  .  انشطةالععلية , حي  يقومو  بتوج  األموا  إل  

  , و ال تقصتر الستيولة الحقيقيتة علت محافظ االستثمار عادة ما تكون أكثرر منهرا فري حرال االسرتثمار المباشرر السيولة المتوفرة لدى -

  مجرد القدر  عل  تحوي  األص  المعلي إل  نقدية , ب  تتعداهع إل  القدر  عل  إجراا هها التحوي  بتق  خسعر  ممكنة في القيمة .

 العمتوال معينتةن وتتنخلض نستبة هتهه  عمتوال م  المعلوم أ  إتمعم صلقع  وعمليع  االستثمعر تتم مقعب  :  اإلعفاء من األعباء اإلدارية -

حجم الصلقةن وحي  تتوافر لد  محعفظ االستثمعر أصو  استثمعرية كبير  يمك  لهع إبرام الصلقع  الكبير  بعموال  متدنية واالستتلعد  بعرتلع  

 م  اقتصعديع  الحجمن وهو مع يوفر الكثير م  التكعليف واألعبعا عل  المستثمرن هها عدا إعلعئ  م  بعض الرسوم والتكعليف اتدارية . 

حي  يتم تقييم الوثعثق يوميع  , أسبوعيع  , و اتعال  عت  , ثائق محافظ االستثمار بقدر كبير من الشفافية و اإلفصاح في أدائها تتميز و -

سعر الوثيقة م  خال  التقييم لصعفي أصو  الصندوق , و هتو األمتر التهي يتتي  للمستتثمر التعترف التدائم و المستتمر علت  ععئتد استتثمعره , و 

  ر المتعلق بعالستمرار أو التسيي  أو ىيعد  االستثمعر في وثعئق المحلظة .اتخعه القرا

  تقدم محعفظ االستثمعر عدد م  الخدمع  لمستثمري  م  أهمهع ::  تقديم الخدمات للمستثمرين -

  . االحتلعظ بسجال  لكعفة التععمال  التي يقوم بهع المستثمر خال  الععم 

  المحلظة االستثمعرية , و تحصي  التوىيعع  و العوائد المستحقةنق  ملكية األوراق المعلية في  . 
                                                 

 

 إدارة محافظ االستثمار , د. احمد العلي , أ. رزان الشريف , جامعة دمشق .  (1)
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  .  تحوي  المستثمر م  محلظة ألخر  في الشركع  التي تدير محعفظ متعدد 

  . إععد  استثمعر التوىيعع  المستحقة للمستثمر عل  شك  حصص إضعفية في المحلظة 

 إبداا النص  و المشور  للمستثمر  . 

 قومي فان لمحافظ االستثمار مزايا عديدة منها : و على المستوى ال -

   جديد  أمعم المدخري  الستثمعر أموالهم بمع يمك  م  جه  أصحع  المدخرا  الهي  قتد ال ينعستبهم  استثمعريةفت  مجعال  و أدوا– 

 اتيدا  في البنو  حت  ال تتسر  مدخراتهم ع  دور  النشعط القومي .  –لسب  أو ألخر 

 ممتع يمكت  توجيت  المتدخرا   االنشتطة االستتثمعريةظ االستثمعر حصيلة بي  وثعئقهع )حصصتهع( فتي بنتعا تشتكيال  مت  تستخدم محعف ,

 القومية المجمعة لديهع إل  استثمعرا  منتجة. 

 بورصة , و مع تتععم  محعفظ االستثمعر في األوراق المعلية المتداولة في البورصة , و هها م  شعن  أ  ينشط و يىيد م  كلعا  سوق ال

 لهل  م  اثر عل  تطوير البورصة م  االنلتعح عل  البورصع  الععلمية . 

  . حمعية المدخرا  و من  تسربهع لالستثمعر في الخعر  , و جه  المدخرا  و االستثمعرا  المهعجر  و أيضع االستثمعرا  األجنبية 

     -صعوبات محافظ االستثمار:ثالثا : 

 و تتثير هل  عل  معدال  الععئد لة المحلظة لتقلي  المخعطر األمر الهي يؤدي إل  ىيعد  تعدد المشعك  اتدارية اتفراط في تنوي  تشكي -

يؤدي إلت  ىيتعد  معتدال  الستح  و اتيتدا  و علت  األختص فتي حعلتة عتدم استتقرار  الصنعديق الموجود  بعلمحلظةىيعد  حجم أموا   -

 الحعلة االقتصعدية . 

األمتر التهي  نشتعطاألكثر منعسبة للمحلظة و نسبة مستعهمة كت   االنشطة االستثمعريةجراا الدراسع  الالىمة الختيعر ىيعد  التكعليف ت -

 يؤدي إل  خلض معد  الععئد . 

 عدم توافر البيعنع  الكعفية و الشعملة و الحديثة الالىمة لدعم المحلظة التخعه القرار المنعس  في الوق  المنعس  . -

    :(0)رئيسيي  نوعي  إل  االستثمعرية المحعفظ تنقسم  محافظ االستثمار:تصنيف :  رابعا
 العمالء محافظ – الخاصة المحافظ  : 
 المحلظتة لمتدير المحتعفظ مت  النتو  هتها فتي المستتثمر يحتدد حيت  منتهرغبتع حست  و العمتالا طلت  علت  بنعاا تشكيلهع يتم التي المحعفظ هي

  العميت  تعليمتع  ينلته تنليتهيعن دورا المتدير دور يكتو  بحيت  عنتهتإدار تعليمتع  و توىيعهعن ونس  ظةالمحل تتضمنهع أ  يرغ  التي األدوا 

 ظتروف تقتضتي  متع وفتق التصرف حرية محلظت  لمدير أيضع المحعفظ م  النو  هها في العمي  يتر  قد و توجيهعت ن وفق يعم  و  المستثمر

 والربحية السيولة و األمع  بي  المواىنة عل  قعدر  المحلظة ههه يجع  أ  يج  بدوره الهي و في ن المستجدا  و االستثمعر متطلبع  و السوق

 (5) بتغراضهع المحلظة تلي حت 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  44ص  , مرج  سبق هكر  , ( طعهر حيدر حردا  1)

 ومع بعدهع 211ص  ,1111 ,االسكندرية  ,منشع  المععرف  , االوراق المعلية واسواق راا المع , ( د. منير هند  2)
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 المؤسسات محافظ – العامة المحافظ  : 
 شتركع  شتك  علت  تكتو  قتد و مشتتركة صتنعديق شك  عل  متنوعةن استثمعرية أدوا  م  سللع مشكلة تثمعريةاس ععمة مؤسسع  محعفظ هي

 إدار  فتي دور لت  يكتو  ال و المتع ن رأا فتي مستعهمع يعتبتر المستتثمر فتإ  الحعلتة هتهه فتي و العتعمن لالكتتع  مطروحة أسهم ها  استثمعرية

 .يكو  ال قد أو اتدار  مجلا في عضو يكو  قد  أسهم م  ملكيت  ل  توفره الهي بعلقدر إال المحلظة

 :   (0)إل  فيهع المستخدمة األدوا  عل  بنعا المحعفظ تقسم و

  النقدية األدوات محافظ  -

  األجنبية العمالت محافظ  -

 الثمينة والمععد  ةالمستحدث األوراق و القروض إسنعد و اتيدا  شهعدا  السندا ن األسهمن مث  : النقدية األدوات محافظ. 

 أستهم فهنتع  عنتهستمع بتإختالف بينهتع فيمتع تختلتف األستهم هتهه لكت  فقتط ععديتة أستهم علت  تشتم  فهتي : العاديرة األسرهم لمحافظ بالنسبة - 

 قتةمنط فتي ععملتة منشتآ  ربمتع و بت  معينةن صنععة في ععملة منشآ  تصدرهع أسهم وأخر  النمون م  ععلية بدرجة تتسم شركع  تصدرهع

 ؟ ال أم ععدية أسهم في أموال  استثمعر في يرغ  كع  إها مع هو المستثمر يتخهه أ  ينبغي الهي األو  القرار فإ  لها ... هكها و معينة جغرافية

 (.  5) يلضلهع التي األسهم نوعية إختيعر هو التعلي قراره يصب  حينئه بنعمن اتجعبة كعن  إها و ...

 

 قطع  خدمة مع  يتسن  بشك  الحكومة م  صعدر  أو األعمع  منشآ  م  صعدر  تكو  قد سندا  م  تتكو  فهي  :بالسندات المحافظ أما -

  .(9)الجود  مرتلعة سندا  تكو  قد و .المستثمري  م  معي 

   .(4) السندات مثل ثابت دخل ذات أخرى مالية أوراق و األسهم من متوازنة محافظ هناك و  -

 فتي الحتق حعملهتع تعطتي نقديتة حستعبية وحتدا  هتي و  :الخعصتة الستح  حقتوق مثت  فهتي المسرتحدثة الماليرة وراقبراأل يتعلتق فيمتع و  -

 النقتد صندوق لد  الخعصة السح  حقوق وحدا  إتلعقية في المشعركي  األعضعا الدو  أموا  م  للتحوي  قعبلة عمال  عل  مقعبلهع الحصو 

  .صعفي هه  غ 0,888671 يععد  سعرا أعطي  1970 ععم الخعصة السح  حقوق وحدا  ظهور عند و . الدولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 45ن48در حردا  , مرج  سبق هكر  ,  ص ( طعهر حي1) 

ادوا  االستتتثمعر فتت  استتواق راا المتتع  : االوراق المعليتتة وصتتنعديق االستتتثمعر , المعهتتد العربتت  للدراستتع  المصتترفية والمعليتتة ص ( 2)

121,121     

 122المرج  السعبق , ص ( 3)

 123(  المرج  السعبق , ص 4)
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 و إستتعمعلهع إنتشتر أنت  إال .المركىيتة البنتو  و التدو  تستعمعال  األص  في وجد  قد الخعصة السح  حقوق وحدا  أ  م  الرغم عل  و

 و إيتدا  شتهعدا  إصدار و ودائ  قبو  و إيدا  خال  م  الخعص القطع  نطعق عل  إستعمعلهع بعتمكع  أصب  و واس  بقبو  تحظ  أصبح 

   .(0)الخعصة السح  حقوق بوحدا  قيمتهع تحدد قروض تنظيم

 هلت  بعتد و كعملتة إستتخدم و جتدان قتديم التهه  إستخدام أ  المعروف م  و  .واللضة الهه  م  أسعسي بشك  فهي : الثمينة المعادن أما  -

 الترئيا إعتال  بعتد بعلهه نخعصتة العمتال  إرتبتعط تقريبتع إنتهت  1971 عتعم فتي و الههبيتةن العملتة محت  الورقيتة العمتال  تتدريجيع حلت 

 في أخر  أسواق هنع  و الهه  أسواق أقدم م  لند  سوق يعتبر و الهه ن قععد  نظعم ع  أمريكع تخلي عل  71 أو  في نيكسو  األمريكي

 نظترا و اللعئتد  علت  الحصتو  مقعبت  األستواق فتي تقراضت  اللرصتة بعلتهه  للمحتلظتي  عتعد  توجتد و ونيويتور ن كونتغن هونتغ و سويسترا

   (.5)  سنويع    0,5 % - % 0,75ههه تكو  متدنية   اللعئد  أسععر فإ  لهه نا أسواق في الشديد  للمنعفسة

 األجنبية العمالت محافظ: 

 .فوق فمع دوالر ألف بمعئة قيمتهع تقدر المختللة األجنبية بعلعمال  إيدا  شهعدا  أو ودائ  م  مىيج م  الععد  في تتكو  : النقدية المحفظة - 

 و األجنبيتة بتعلعمال  محترر  مختللتة معليتة أوراق و نقديتة أوراق فتي مستتثمر  األجنبيتة العمال  م  مىيج م  تتكو   :المركبة المحفظة -

  :  منهع مختللة رئيسية محعور ها  األجنبية بعلعمال  المحعفظ و فتكثرن دوالر بمليو  قيمتهع تقدر

 فتي الموجتود األمريكتي التدوالر أي دوالر اليتورو و ختعصن  بشتك األمريكتي بعلتدوالر االستتثمعر وتتضتم  : األمريكري المحرور محفظرة -

 .أوروبع

 التي  إلت  بعتضتعفة .اليتورو هتي واحتد  عملتة هنتع  أصتبح  اآل  األوروبيتةن بعلعمال  االستثمعر تتضم  و : األوروبي المحور محفظة -

 .اليعبعني

 فتي االستتثمعر يقت  و األوروبتي و األمريكتي االتجتعهي  متال ع مت  بمتىيج االستتثمعر تتضتم  و :المتوازنرة أو المخرتلط المحرور محفظرة -

 .االتجعه هها ضم  الخعصة السح  حقوق

 معليتة أوراق بتي  منهتع المتكونتة المعليتة األوراق استتحقعق تتواري  بتعختالف تختلتف محتعفظ هنع  أ  نهكر أ  يمك  األنوا  ههه إل  بعتضعفة

 م  خعلية معلية أوراق محعفظ و مخعطر ها  معلية أوراق محعفظ فهنع  المخعطرن حس  تختلف محعفظ هنع  أن  كمع .األج  قصير  أو طويلة

 الش  و منهعن مخعطر  أكثر األسهم تىا  ال و الخىينة بسندا  بعلمقعرنة أكبر مخعطر عل  تنطوي السندا  أ  عل  الشواهد تد  و . المخعطر

 .مخعطر  األق  تل  م   أعل عوائدهع الععلية المخعطر ها  االستثمعرا  أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 45( طعرق حيدر حردا  , مرج  سبق هكر  , ص 1)

 48( المرج  السعبق , ص 2)
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 أهو  مثت  عطرالمخت خعليتة أصتو  مت  المحلظتة تشتك  قتد و االستتثمعريةن األصو  مختلف م  المحلظة االستثمعرية تشكي  للمستثمري  يمك 

 المعليتة لالستتثمعرا  متثال الحكوميتة الخىينتة أهو  تعتبتر المختعطر مت  الخعليتة األصو  أمع .وهكها المخعطر  الععلية األسهم بعض و الخىينة

   .(0)أشهر عد  أو أسعبي  عد  يتجعوى ال النو  هها في االستثمعر أل  التضخم أثر إهمع  يمك  بهل  و اللعئد ن سعر في بعلتقلبع 

 متع وهتها ن المختتلط النتو  م  المحلظة أصو  تكو  األصو  أغل  في أن  إال األصو ن حي  م  أو التخصص حي  م  المحعفظ تنو  رغم

 لشروط وفقع عتهإدار في صالحيعت  تتلعو  حينئه و متجور أو للمحلظة معلكع يكو  قد الهي المحلظة لمدير االستراتيجية القرارا  عل  ينعكا

 األسعسية التشكيلة أو التركيبة تحديد خالل  م  يتم والهي للرئيا المى  بقرار يعرف مع هو و المحلظةن معلكي أو معل  بي  و بين  المبرم العقد

 تركيبة تكوي  في المدير مهعر  القرار في تبرى و الكلين لرأسمعلهع منسوبع المحلظة أصو  م  أص  لك  النسبي الوى  أي المحلظةن ألصو 

 بكيليتة و االستتثمعرية األدوا  و األصتو  مت  ومتواىنتة متنوعتة تشتكيلة مت  تتكتو  التتي " المثلى المحفظة " بتكوي  يعرف مع إل  محلظةال

 متغيتري  ضتوا فتي عتعم بشتك  المستتثمر نمتط يتحتدد و عتهتإدار يتتول  مت  أو المحلظتة معلت  المستتثمر أهتداف لتحقيتق مالئمتة األكثر تجعلهع

  ( :9 )همع و لالستثمعر قرار أي عليهمع يقوم أسعسيي 

   .االستثمعر عل  الععئد  -

 .المقبولة المخعطر  مستو   -

 مختعطر مت  عليت  تتتوفر لمتع المستتثمرن جترأ  و حكمتة تتطل  و دقيقة دراسع  عل  تعتمد اه جدا معقد  عملية تعد المعلي االستثمعر عملية إ 

 الثترو  قيمتة و للمبتغت  بتحديتده تبتدأ و االستتثمعر قترار التختعه ترشده أسعسية مععلم تحديد المستثمر عل  وج  لهها .عبه التنبؤ يصع  متعدد 

 سيعستة يصن  أ  علي  كع  هنع م  و المحتملةن الخسعئر مختلف تحم  عل  قدرات  بتحديد يقوم ثم المعلين االستثمعر في يستغلهع أ  يمك  التي

 األصتو  تلت  علت  التعرف دفبه المحلظة بنعا أو تكوي  أخر  بعبعر  أي ن التحلي  بعملية يقوم و ام العو كعفة خاللهع م  يدرا استثمعرية

 يتخههع التي االستثمعرية السيعسع  أنوا  هي فمع .المستجد  الظروف حس  المحلظة هيك  في التعدي  عمليع  تتتي ثم فيهعن االستثمعر الواج 

 وهو مع سوف يرد هكر  الحقع.  ؟ المستقبلية للظروف وفقع األخير  ههه تعدي  يتم كيف و ريةناالستثمع المحعفظ تكوي  عند المستثمر

 : أهدا  إدارة المحافظ االستثمارية :  خامسا

 
( المستثمر عند تكوي  المحلظة للحصو  عل  الععئدا  المحتملة و هل  بتق  المخعطر ولقد أكد  أكثتر الدراستع  إ  تكتوي  المحلظتة 2يسع )

 ستثمعرية ينطلق م  المخعطر  حي  يتخه المستثمر بعي  االعتبعر عند االختيعر عنعصر المخعطر  و المتمثلة إمع بعحتمتعال  انخلتعض الستعراال

لظتة أو انخلعض حجم الععئدا  أو االثني  معع  و بعلتعلي ستع  للتنويت  بتي  مختلتف االصتو  االستتثمعرية وتستع  إدار  االستتثمعر أو إدار  المح

 تحقيق األهداف التعلية : ل

 

                                                 

   2113 رنالجىائ جعمعة نقودن و معلية معجستيرن مهكر  – عتهسيعسع و االستثمعرية المحعفظ تكوي  – إبتسعم ,حوشي ( 1)
 1114  الجعمعية الدار -  المعلية األوراق بورصة إل  المستثمر دلي  - طعرق( حمعد , 3)

2
 .  2006مبادىء األسواق المالية , د. علي كنعان , جامعة دمشق ,  ((
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 المحافظة على رأس المال األصلي :  -

ت  يتدخ  أي نتو  مت  االستتثمعر بغ يتة إّ  هها الهدف يشك  الهم األكبر لمدير المحلظتة االستتثمعرية حيت  أ د متدير المحلظتة علت  الترغم مت  أند

 عل  األصلي ,ولهها يتتي هها الهدف في طليعة اهتمعمع  مدير المحلظة.تحقيق األربعح والعوائد المنعسبة ,إال أند  قب  هل  يهتم بعسترداد رأسم

 تامين مصدر دخل مستمر :  -

يتوج  عل  هها االستثمعر توفير مصدر دخ  منعس  ينجم ع  أربعح وعوائد االنشطة االستثمعرية المكونتة للمحلظتة , و ينبغتي أ  يكتو  هتها 

 ارية و الديمومة . الدخ  مستمر بعلتدفق لكي يوفر لصعحب  االستمر

 تحقيق أتصى عائد ممكن: -

يشك  هها الهدف الحعفى األسعسي األكبر مت  أجت  االستتثمعر وهتو المعيتعر التهي يضتع  متدير المحلظتة فتي الحستبع  عنتدمع يقتوم بتكتوي  هتهه 

 المحلظة.

 نمو رأس المال وتعظيم الثروة: -

, كمع يعتبر مؤشر للنجعح في العمليتة االستتثمعرية ,ولهتها يستع  متدير المحلظتة  يعتبر نمو رأا المع  م  األهداف الرئيسة لجمي  المستثمري 

 لتحقيق هها الهدف م  خال  تكوي  محلظة استثمعرية تشم  عل  االنشطة االستثمعرية الجيد  والسريعة السيولة.

لمتعلق بتحقيق أقص  ععئد ممك  , ونح  ال نر  هها ويمي  العديد م  المستثمري  لكي يكو  هدف تعظيم الثرو  ورأا المع  أهم م  الهدف ا

 وجود تععرض بي  ههي  الهدفي  , ب  إ د تحقيق أحدهمع يمك  أ  يقود إل  تحقيق اآلخر.

 تلبية متطلبات السيولة:  -

هتهه المؤسستع  أمترا   نظرا  لتعرض البنو  والمؤسسع  المعلية األخر  لطلبع  المودعي  وطلبع  المقترضي  ,فإ د تتوفر الستيولة النقديتة فتي 

في غعية األهمية وهو أيضع  الداف  لتشكي  محلظة استثمعرية تضم ضم  اصولهع عل  سبي  المثع  أوراق معلية ها  أج  قصير سهلة التسويق 

 وسريعة التحو  إ  نقدية.

 تجنب التعرض لمخاطر اإلفالس: -

 عالستثمعر ,أل د المخعطر الشديد  يمك  أ  تقود إل  بعثر  الثرو  واتفالا.إ د تقلي  المخعطر شيا ضروري يج  أخهه بعلحسبع  عند القيعم ب

 اهدا  اخرى :  -

  . تنوي  األصو  المشترا  لتشكي  المحلظة 

  .  تحقيق أعل  درجع  األمع 

 تخليض حجم التكعليف و الجهد و الوق  الالىم اتدار  المحلظة    . 

 

ظة االستثمعرية فإ د سيكو  مىيجع  م  مجم  األهتداف الستعبقة وهتو تحقيتق أعلت  ععئتد ممكت  علت  وإها كع  ال بدد م  وض  هدف وحيد للمحل

 االستثمعر م  تقلي  المخعطر التي يتعرض لهع.
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 :(1): خطوات إدارة المحفظة االستثماريةسادسا

 
 ل  الشك  التعلي:إها كع  البدد م  وض  بعض الخطوا  تدار  المحلظة االستثمعرية فإننع نجد أنهع تتم ع

 تحديد األهداف األسعسية م  تكوي  المحلظة. -0

 دراسة الظروف الداخلية للمؤسسة المعلية وهل  م  خال : -5

 *التنسيق بي  متطلبع  السيولة والربحية .

 *تحديد نسبة المخعطر .

 *احتمع  لجوا المؤسسة المعلية إل  بعض الرهو  .

 بعلمؤسسة المعلية,كتسععر اللعئد  والعوائد واسععر الصرف والتضخم . تحلي  الظروف الخعرجية المحيطة -9

 وض  السيعسع  الععمة للمحلظة والتي تشم  عل : -9

 *تحديد حجم المحلظة بعالستنعد إل  مستو  الطل  عل  النقود وعل  مقدار الرب  المتوق  تحقيق  وتوقي  هها الرب .

 المحلظة.*وض  أسا لتنوي  البنود التي تكو  منهع 

*ضوابط عمليع  البي  والشراا لبعض االوراق المعلية الموجتود  داخت  المحلظتة  مثت  عتدم البيت  أثنتعا انخلتعض األستععر وعتدم الشتراا أثنتعا 

 ارتلع  األسععر .

 المتعبعة والتنليه. -2

 لمحلظة.تقييم أداا المحلظة والوقوف عل  إيرادا  ك  نو  م  أنوا  أدوا  االستثمعر المكونة ل -6

   :(2): أنماط السياسات المتبعة في إدارة المحفظة االستثمارية سابعا

 م  اتستثمعرية وتختلف السيعسع  . واتستثمعرية المعلية القرارا  وإتخعه عملي  صن  في المرشد  القواعد مجموعة هي اتستثمعرية السيعسة

 فتي المستتثمر وفكتر لتنمط طبيعتي إنعكتعا متعهي إال السيعسع  وههه . أنمعطهمو المستثمري  أهداف نظرا  تختالف , ألخر  إستثمعر محلظة

  : هي اتستثمعرية السيعسع  م  رئيسة أنوا  بي  أربعة التمييى يمك  وبعلتعلي . الععئد م  محدد  مستويع  المخعطر وتحقيق إدار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2009جامعة دمشق  –الثلجة , رسالة ماجستير بعنوان " ادارة المحفظة االستثمارية " , كلية االقتصاد  ( عبدالفتاح1)

 جامعة بنها  –كلية التجارة  –مركز التعليم المفتوح  –( تحليل وتشكيل المحافظ المالية " برنامج محاسبة البنوك والبورصات " 2)
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  السياسة المتحفظة أو الدفاعية:  

يكو  فيهع المستثمر متحلظع  تجعه المخعطر ويؤكد عل  ععملي األمع  واالستقرارن وعلي  فغعلبع  مع تستتثمر األمتوا  فتي ستندا  طويلتة  هي التي

  األج  وأسهم ممتعى  ممع يضم  دخال  ثعبتع  ومستقرا  للتر  طويلة.

,  ويتحقق هل  في حع  اتسعم السوق بعلكلعا , الهي يتجن  المخعطر  بإدار  محلظة المستثمر القيعمعند  المتحلظة أو الدفععية السيعسة (3)طبقت

فتتي نقطتتتي  رئيستتيتي  همتتع: أستتلو  الشتتراا واالحتلتتعظن وأستتلو  صتتنعديق فيمتتع يتعلتتق بتتعالوراق المعليتتة الموجتتود  بتتداخلهع وتنحصتتر أستتعليبهع 

 . المؤشر

لمخعطر وتحقق ل  أهداف  م  االستثمعر. ثم يقوم بتكوي  المحلظة ويحتتلظ بهتع يتم اختيعر أسهم منعسبة لتلضي  المستثمر ل : الشراء واالحتفاظ -

 حت  تعري  مستقب  معي  وهل  في محعولة لتجن  تكعليف المبعدلة وتكعليف البح  عت  أستهم جديتد  لالستتثمعر فيهتع عتدا التكتعليف التتي تترتت 

م معينة واالحتلعظ بهتع ال يعنتي أ  دور كت  مت  المستتثمر ومتدير المحلظتة عل  عملية البي  والشراا وفي إطعر هها األسلو ن ولك  شراا أسه

  دور سلبي أل  مدير االستثمعر يجري بعللع  تغيرا  عل  مكونع  المحلظة وا  كعن  محدود .

حتعفظ تطتعبق بقتدر المععشتع  وفتي إطتعره يتتم تكتوي  م قاالستتثمعر وصتنعديويتب  هها األسلو  العديد م  محعفظ  أسلوب صناديق المؤشر: - 

عص ممتع اتمكع  أداا مؤشر السوق. وتتميى المحعفظ التي يتم تكوينهع بهها األسلو  بإمكعنية أدائهع بكلعا  م  دو  الحعجة لعدد كبير م  األشتخ

 ر .يسهم في تقلي  تكعليف اتدار  بشك  واض  شعملة تكعليف تحلي  األوراق المعلية وأتعع  مديري المحعفظ وعموال  السمس

  السياسة الهجومية : 

 يكتو  لألستهم لتها . المعليتة المكونتة للمحلظتة األصتو  أستععر فتي حتعد  تقلبتع  نتيجتة لحتدو  رأسمعلية أربعح تحقيق عل  السيعسة ههه تركى

 يتتم حيت  , وا اتقتصتعدي والتر اتنتعتعش فتترا  فتي خصوصتع   , االستتثمعرية في المحلظة المستثمر  األموا  حجم م  األسد نصي  الععدية

 أربعحتع   يحقتق ممتع األستععر عنتدمع ترتلت  وبيعهتع , التىم  مت  للتتر  بهتع واتحتلتعظ منخلضتة الععديتة بتستععر األستهم مت  كبيتر  كميتع  شراا

 .هل  تحقيق منعوئة تمن  ظروف تحد  قد حي  , كبير  مخعطر  عل  السيعسة تنطوي ههه أ  إال . رأسمعلية

تلتت  االستتتراتيجية عنتتد إدار  محلظتتة المستتتثمر البعحتت  عتت  المختتعطر وينعستت  هلتت  ظتتروف الستتوق التتهي ال يتستتم متتدير االستتتثمعر  (4)يطبتتق

بعلكلعا . وبعلتعلي يوجد االعتقعد وبي  المستتثمري  ومتديري المحتعفظ بإمكعنيتة تحقيتق أربتعح عت  طريتق البحت  عت  األستهم التتي تنحترف عت  

صب  أستعلي  التحليت  األسعستي أو التحليت  اللنتي ها  أهميتة لمتدير المحلظتة كمتع تلعت  التوقعتع  دورا  التسعير الععد  واالستثمعر فيهع. وهنع ت

   ثالثة أقسعم: إل  الهجوميةمهمع  تؤثر في أداا األسهم في اللتر  المستقبلية. وتنقسم أسعلي  االستراتيجية 

يعتمد مدير المحلظة عل  أدوا  التحلي  األسعسي في تحديد األسهم المكونتة هنع : الموجودة داخل المحفظة  أسلوب اختيار األوراق المالية  -1

بتق  م  قيمتهع ويتطل  التنبؤ بعوائد ههه األسهم االعتمعد عل  بعض مصتعدر المعلومتع  وأهتم تلت  المصتعدر هتي التقتعرير الستنوية للشتركع  

  مث  التغيرا  المتوقعة في مكعس  ك  سهم وظروف الصتنععة التتي المصدر  لألسهم م  أهمية التركيى عل  بعض العوام  في األج  الطوي

كوينهتع ينتمي لهعن ويمعرا المحل  المعلي دورا  مهمع  في تطبيق ههه االستتراتيجية ن ممتع يترتت  عليت  ارتلتع  تكتعليف إدار  المحتعفظ التتي يتتم ت

 واالستثمعر فيهع بعالعتمعد عل  هها األسلو . 

                                                 
(
 .  اإلماراتيةجريدة "الخليج"   (3
(
 . المرجع السابق .  اإلماراتيةجريدة "الخليج"   (4
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تمتد علت  تغيتر األوىا  النستبية ألستهم القطععتع  التتي تتكتو  منهتع المحلظتة عت  طريتق ىيتعد  النستبة مت  استتثمعرا  يعاألسلوب الثداني:  -7

وتخلتيض النستبة مت  االستتثمعرا  الموجهتة ألستهم القطععتع  المتوقت  لهتع أداا رديا , المحلظة الموجهة ألسهم قطععع  يتوق  لهتع أداا جيتد 

تترت  علت  حتدو  تتدهور شتديد فتي أداا بعتض القطععتع  بتعلتحو  إلت  االستتثمعر فتي القطععتع  التتي تتستم بهدف تجن  اآلثعر السلبية التي 

األستلو  مت  متديري المحتعفظ فهتم طبيعتة دور  األعمتع  وظتروف االئتمتع  الستعئد والظتروف  بتحس  مستمر في أدائهع. ويتطلت  تطبيتق هتها

ة واضتحة للبيئتة السيعستية والعالقتع  االقتصتعدية الدوليتة وظتروف االئتمتع  ستواا علت  االقتصعدية الجعريةن كمتع يتطلت  وجتود رؤيتة مستتقبلي

 المستو  المحلي أو الععلمي. ويلع  التحلي  األسعسي وخصوصع  القطععي دورا  مهمع  في فهم طبيعة ظروف ك  قطع  وأثره في أداا أسهمهع. 

تنبتؤ بحعلتة الستوق فتي اللتتر  التعليتة واتختعه قترارا  االستتثمعر بنتعا علت  هتها وهو أسلو  يعتمد في إطعره علت  ال أسلوب توتيت السوق: -3

أمتع فتي ظت  التنبتؤ بتتدهور  , يقوم مدير المحلظة بتغيير مكونع  المحلظة لتتضم  أسهمع ها  قيمة التوق . فلي ظ  التنبؤ بتحسي  حعلة السوق

  . المحلظة لالستثمعر السوق في اللتر  التعليةن يقوم مدير المحلظة بتغيير مكونع 

  )السياسة المتوازنة )الهجومية الدفاعية : 

 المضتعربة عت  طريتق رأستمعلية أربتعح جنتي فرصتة تحقيتق الوقت  نلتا وفتي جعنت  مت  واتستتقرار األمتع  تحقيتق بتي  السيعستة هتهه تجم 

 قصتير  معليتة وأصتو  ععدية م  أسهم السيعسة ههه وفق االستثمعرية المحلظة وتتكو  . آخر م  جعن  األسععر وفروق تقلبع  م  واتستلعد 

قصتير   المعلية واألصو  األسهم بي  يمك  األسععر إرتلع  فإها مع , الممتعى  واألسهم السندا  مث  األج  طويلة أدوا  إستثمعرية وم  األج 

 السيعستة ظت  فتي االستتثمعرية المحلظتة لتها تتكتو  . الستعبقي  النتوعي  مت  متىيج هتي المتواىنتة السيعسة إه  . رأسمعلية أربعح لتحقيق األج 

 : م  المتواىنة

 .   المتحلظة (  السيعسة ( االستثمعرية المحلظة في عوائد واتستقرار األمع  تحقيق بهدف ثعب  ععئد ها  معلية أصو  -أ

 .   الهجومية (  يعسةالس ( األسععر فروق م  رأسمعلي واتستلعد  نمو تحقيق بهدف متغير ععئد ها  معلية أصو  - 

  الحريص الرجل تاعدة:   
 إل  تالفي المستثمر يلجت وبعلتعلي , واتستقرار النمو عل  االستثمعرية قدر  المحلظة عل  تؤثر قد التي المشكال  تجن  السيعسة ههه تستهدف

 : مث  اتستثمعر محلظة بنعا عند يقعبلهع قد التي المشكال 

   . المععمال  كللة إرتلع  -

   . الضروري غير التنو  -

   . المتعحة اتستثمعرية البدائ  م  اتستلعد  عدم -

   . المعلية المؤشرا  تحلي  م  اتستلعد  عدم -

 . إليهع المشعر يتجن  المشكال  حت  شديد بحرص المستثمر يتصرف القععد  ههه ضوا وفي

   (1)محافظ االستثمار : إدارة ثامنا : إستراتيجيات

االستتثمعرية  إدار  المحتعفظ إستتراتيجيع  مت  العديتد ويتتوافر . المستتثمر أهداف وطموحع  لتحقيق طريقة أفض  اتستثمعر يجيةبإسترات يقصد

 : منهع فيمع يتعلق بعالوراقة المعلية الموجود  ضم  اصو  المحلظة االستثمعرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السلبية اإلستراتيجية:    

 الكلتعا  اتستتراتيجية شترطي هتهه وتتطلت  . بهتع واتحتلتعظ والمنتجتع  شراا األصو  ومؤداهع , واتحتلعظ الشراا إستراتيجية عليهع ويطلق

 . أق  جهد   إل  تحتع  ألنهع نظرا   أق  اتستراتيجية ععئدا   ههه وتحقق .  التوقعع عملية في والتمعث 

 اإليجابية اإلستراتيجية:   

 : ثم وم  السوق تمل  ثم وم  , الععئد والمخعطر م  كال   تقدير حس  حو  اتستراتيجية ههه تتمحور

   . السعر ينخلض عندمع الشراا -

   . السعر يرتل  عندمع البي  -

 .    األربعح ( تدوير ( أخر  أربعح لتحقيق األربعح عراستثم إععد  -

 . أكبر وتحم  مخعطر أطو  وق  إل  يحتع  اتستثمعر أ  اتستراتيجية ههه وتر 

 اإليجابي المستثمر إستراتيجية :  

 ال حتدود فهتو ال الوقت  أ  كمتع  , لت  بعلنستبة مهمع   فليا والسيولة الموقف الضريبي أمع   والمخعطر الععئد بعنصري اتيجعبي المستثمر يهتم

 . السوق عل  فرص التغل  عل  يحرص كع  وإ  , السوق عل  السيطر  يتعج 

 لتم النجتعح وإها منهتع يحقتق اتيجعبية اتستراتيجية تبني فإها   وحديثة معلومع  دقيقة أسعا عل  إستراتيجيت  يبني الهي هو الجيد المستثمر إ 

 . أمعنع   األكثر اتستثمعر بدائ  أي في  ويتق  يعرف فيمع يستثمر أ  فعلي  المعلومع  ل  تتوفر

 المحفظة هيكلة إستراتيجية : 

 فتي الحصتو  المستتثمر طموحتع  يحقتق بشتك  لإلستثمعر األموا  االستثمعرية وتخصيص المحلظة تكوي  تحدد التي العوام  م  العديد هنع 

 . اللني والتحلي  األسعسي معيسم  التحلي   تح العوام  ههه وتندر  . يتوقع  الهي الععئد عل 

 القطع  التهي تحلي  إل  بعتضعفة . وغيرهع , اتدار  , الربحية , حي  األصو  م  األعمع  منظمع  تحلي  ب  يقصد : األساسي التحليل -
والمتدخرا   النمتو معتدال  , اللعئتد  ععرأس , المحلي النعتج إجمعلي اتقتصعدية مث  المؤشرا  اتعتبعر في األخه م  , المنظمة إلي  تنتمي

األعمتع   منظمتع  دراستة ختال  مت  , المتوقعتة وإتجعهعتهتع بحركتة الستوق التنبؤ يعني األسعسي التحلي  إه  . وغيرهع والبطعلة والتضخم
 . ععمة بصلة اتقتصعد وحعلة المنظمة إليهع تنتمي التي والصنععة

دراستة  عل  يرتكى فهو . فيهع تحد  قد تغيرا  أية ومعرفة األصو  االستثمعرية أسععر إتجعه  عل المبكر التعرف ف  هو : الفنى التحلی -
األصتو   أستععر حركتة دراسة اللني بعلتحلي  يقصد إه  . في المستقب  المعلية األصو  بتسععر والتنبؤ األسععر في التغير لمعرفة المعضي
 . المستقب  في والطل  العرض وكمية األسععر إتجعهع  المعضي لتوق  في السوق  وإتجعهع , التداو  حجم , وهبوطع   صعودا   المعلية

 
 السوق كفاءة إستراتيجية:  

 ههه األسععر وتتحر  , الحقيقية قيمتهع م  المعلية األصو  أسععر فيهع تتسعو  مستمر تواى  حعلة في تكو  التي السوق تل  هي الكلؤ  السوق

 . عليهع لسيطر ا إمكعنية دو  عشوائية بطريقة

 
 
 

 جميت  الستوق بمحلظتة ويقصتد. المتوقت  الععئد م  جىا إلي  مضعفع   األصو  المعلية سوق محلظة ععئد تحقق التي هي الكلؤ  المعلية فعلمحلظة

  . محدد  ىمنية فتر  خال  معينة في سوق تداولهع يتم التي المعلية األصو 

 : أهمهع إستراتيجيع  عد  لإلستثمعر التقليدية اتدار  وتشم  هها

 . إنخلعض يعقب  إنخلعض وك  , إرتلع  األسععر يتبع  في إرتلع  ك  أ  ومضمونهع : اإلستمرار إستراتيجية  -٢

 الععئد المتوق  م  جىا + السوق محلظة = الكلؤ  المعلية المحلظة
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 للبي  وبعلتعلي العرض يىداد السعر يرتل  فعندمع . األسععر في يعقب  إنخلعض األسععر في اترتلع  أ  ومضمونهع : التراجع إستراتيجية - ١

 . صحي   والعكا السعر ينخلض

 لتغطيتة والمستتقبلية اآلجلتة المكشوف فيمتع يتعلتق بتعالوراق المعليتة بعلمحلظتة والعقتود عل  البي  إستخدام عل  وتعتمد : التغطية صناديق - ٣

 . المخعطر

 وستوق . التد  ستوق بدايتة وتكتو  الهبتوط يبتدأ بعدهع القمة إل  سوق الثور يص  عندمع . الثور قسو عكا الد  سوق : الدب صناديق  -٤

 : اآلتي يتب  أ  المستثمر وعل  . وبسرعة بشد  للهبوط تتدفق النىو  حعلة في واألسواق األسععر(  إنخلعض أي ( األسواق نىو  تعني الد 

   . المخعطر م  للحد الضعيلة المعلية األصو  بي  -

   .الجيد  المعلية لألصو  واتحتلعظ الشراا إستراتيجية إتبع  -

  ) .   ثعنيع   والشراا أوال   البي  ( المكشوف عل  البي  إستخدام -

 مت  اتستتراتيجيع  متعتدد  أنتوا  توجتد ثم وم )  معلية محلظة أو ( ك  مستثمر وطبيعة أهداف وفق اتستثمعر إستراتيجيع  تتعدد وبعتجمع 

 : ومنهع

   . اتحتلعظ بغرض الشراا إستراتيجية -

   . المتعجر  بغرض الشراا إستراتيجية -

 ) .     وفقع ومع ورد هكر  سعبقع  الدولي _ الكفا _ السعه  ( التنوي  إستراتيجية -

   . المع  لسوق الععم المؤشر إتبع  إستراتيجية -

   . المكشوف عل  البي  إستراتيجية -

   . المعلي األص  حيع  دور  إستراتيجية -

   . السوق توقيتع  إستراتيجية -

 . الموسمية اتتجعهع  إستراتيجية -

 : (1)محافظ االستثما تكوين تاسعا: أسس
  -هنع  مجموعة م  االسا البد م  مراععتهع عند تكوي  محعفظ االستثمعر منهع مع يل  :

 . إل  ... الثرو  عظيمت أم م  األصو  أص  إقتنعا الهدف فه  . اتستثمعر م  الهدف تحديد  -0

 . وقوعهع حع  الخسعر  إمتصعص عل  قدر  المستثمر مد  أي , تحمل  يمك  الهي المخعطر  نطعق تحديد -5

 أقت  ععئتد الهتدف تحقيتق كتع  فتإها .تحملهتع يمكت  التهي المختعطر  ومتد  م  اتستثمعر الهدف ضوا في اتستثمعرية البدائ  وإختيعر تقييم -9

 . مثال   سندا  األصو  بعلمحلظة غعلبية تكو  أ  بدفال ,أق  بمخعطر

 . واتستمرار بعتستقرار أربعحع  وتتمت  تحقق والتي , الواعد  اتقتصعدية القطععع  إختيعر -9

 يتحملت   أ يمكت  الهي المد  الدنيع وفي حدودهع في حدوثهع حعلة في الخسعئر تكو  وأ  توىي  المخعطر يتم حت  وهل  , أمك  ا  التنوي  -2

    . المستثمر

 األمتوا  مت  حجتم % ٣٣ عت  يقت  ال وبمتع , المختعطر مت  الخعلي الععئد األصو  ها  في أكبر بنسبة اتستثمعر إل  مستمر  بصلة المي  -6

 . المحلظة في المستثمر 

 . الصنععة األخر  ستنهعر مع  فحت إحداهمع إنهعر  إها ألن  , م  اترتبعط ععلية درجة بينهمع صنععتي  في اتستثمعر تجن  -3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . بعلشعئعع  اتكترا  وعدم موثوقة مصعدر م  واتستثمعرية المعلية المعلومع  إنتقعا عل  الحرص  -8

 , بتعلبي  منهتع بعتد التتخلص ينبغتي مستتمر تهبته  حعلتة فتي تكتو  التتي فعألصتو  . بعتستتقرار تتمتت  ال التتي لألصتو  المستتمر اتحال   -4

 . حكومية بسندا  إستبدالهع

 في األصو  م  ههه التخلص ينبغي , حعد  منعفسة تواج  بمؤسسع  األصو  الخعصة  حعلة وفي . للمحلظة المستمر  والمراجعة التقييم - ٢٢

 . ملعج ا بشك  ععد  تنهعر المنعفسة عل  ال تقوي التي المؤسسع  أل  , ممك  وق  أسر 

 
 عاشرا : تقييم أداء محافظ االستثمار:

ج أداا ضتروريع  لكت  مت  إدار  المحلظتة , و المستتثمري  , فتإدار  المحلظتة يهمهتع الوقتوف علت  نتتعئ ا  تمث  عملية تقييم محتعفظ االستتثمعر أمتر

 المحلظة , حت  يمك  تحديد األسعلي  المىم  استخدامهع لتطوير أداا المحلظة في المستقب  , خعصة إ  جىا م  أتعتع  إدار  المحلظتة يترتبط

اا بمستو  أداا المحلظة , مت  نعحيتة أختر  فتع   تقيتيم نتتعئج أداا المحلظتة يعتبتر أمترا ضتروريع  للمستتثمري  , حيت  تمكت  عمليتة تقيتيم اآلر

حتتعفظ المستتتثمري  االختيتتعر بتتي  محتتعفظ األداا المختللتتة المتعحتتة فتتي الستتوق , كتتهل  فتتع  عمليتتة تقيتتيم األداا تستتم  بعلمنعفستتة االيجعبيتتة بتتي  الم

 المختللة ممع يؤدي إل  تحسي  األداا و يقدم مىيدا  م  الخيعرا  للمستثمري  . 

  -و م  أسعلي  تقديم أداا محلظة االستثمعر : 

 م أداء المحفظة باستخدام العائد .تقيي -

 تقييم أداء المحفظة باالعتماد على العائد و المخاطر . -

 األداء الماضي أو األداء المتوتع للمحفظة . -

 العالتة بين حجم المحفظة و بين أداءها .  -

تثمعر واهتم النظريتع  المتعلقتة وهو مع سوف نقوم بتوضيحة ضم  اللص  الثعن  واله  سوف نوض  فية مؤشترا  ومقتعيا اداا محتعفظ االست

بهل  . كمع انة يمك  االعتمعد ف  عملية التقييم عل  شركع  قيعا األداا : و هي مؤسسع  معلية تتخصتص فتي قيتعا و تقيتيم األداا ستواا فتي 

خعطر اتفالا التي محتمت  مجع  األوراق المعلية أو محعفظ االستثمعر, حي  تتول  ههه المؤسسع  عم  تصنيف ائتمعني م  خالل  يتم تقدير م

أ  تتعرض لهع المحلظة , و قدر  المحلظة عل  ضتمع  تحقيتق أداا جيتد و تنميتة أصتولهع المستتثمر  , و علت  هلت  يمكت  القتو  إ  التصتنيف 

المحلظتة و بعلتتعلي , كمع ان  يمث  مؤشرا  للخطر , فهو يقتيا مختعطر إفتالا   االئتمعني يعكا رأي مستق  يتعلق بعلقدر  عل  الوفعا بعلتىامع

   الخسعر  المحتملة , و أخيرا  فع  التصنيف هو مؤشر يمك  استخدام  في المقعرنة بي  أداا المحعفظ المختللة .  

 :  (1)االستثمار لمحافظ الدور المتوتع:  احدى عشر

  :بالنسبة لالتتصاد الوطني 

متتوارد المعليتة وتوجيههتع نحتو تمويت  المشتروعع  االقتصتعدية ن وكتهل  تتتدعيم هعمتع  فتي تعبئتة ال االستتثمعر دورا  مت  المتوقت  أ  تلعت  محتعفظ 

برنعمج الخصخصة وتوسي  قععد  الملكية في قطع  األعمع  الععمة ن وهل  م  خال  توفير الترويج ألسهم الشتركع  المطروحتة للبيت  وتتوفير 

في تتدعيم التقيتيم الستليم لتألوراق المعليتة وتحستي   المحعفظ دور ههه التموي  الالىم للشراا ع  طريق تجمي  فعئض المدخرا  . بعتضعفة إل 

 شروط البي  لصعل  االقتصعد الوطني.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2009ق جامعة دمش –( الياس ميالنة , رسالة ماجستير بعنوان " ادارة المحفظة االستثمارية " , كلية االقتصاد 1)
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كمتع تستعهم في تنشتيط الستوق المعليتة عت  طريتق جته  صتغعر المستتثمري  لالستتثمعر فتي األوراق المعليتةن  ع  االستثمعر أيضكمع تسعهم محعفظ 

وهتها يتطلت  تتوفير االستتقرار االقتصتعدي  ايضع ف  توفير التمويت  التالىم للمشتروعع  والته  بتدور  يستععد علت  احتدا  التنميتة االقتصتعدية

بتدور فعتع  فتي مجتع  ىيتعد   ماالستتثمعر للقيتعوكهل  توفر التشري  القعنوني الالىم لتمهيد الطريتق أمتعم محتعفظ  هي بدوره يوفر منعخ الثقة نوال

  . حجم االستثمعرا  المتعحة ن وبعلتعلي تحقيق أهداف التنمية

  :بالنسبة للمستثمرين األفراد  

. ويتج  االهتمعم بشتك  السوق ظيف األموا  للمواطني  في الداخ  والخعر  ن وفي دعم الثقة في ترشيد عمليع  تو ياالستثمعر فتسعهم محعفظ 

 المستتثمر اللترد صتعح  المتدخرا  الصتغير  والخبتر  المحتدود  فيمتع يتعلتق بعالستتثمعر فتي األوراق المعليتة  االستتثمعر إلتخعص فتي محتعفظ 

تحلتيال  ودراستع  ألوضتع  ومت  معلومتع   يتتم تقديمتةوهل  ع  طريق متع  ها المستثمرلهعنصر األمع   فيتم توفيرن واالستثمعرا  االخر  

 المحلظة . االستثمعر وإدار   وكهاالشركع  بعلسوق ن 

  بالنسبة للجهاز المصرفي :  

وبهها فهي تتي  توجيت   استثمعريةن يمك  للمصعرف م  خاللهع أ  توظف فعئض السيولة المتعح لديهع ن ةاالستثمعر كتوعييمك  استخدام محعفظ 

 .  الموارد النقدية لالستثمعر المبعشر في المشروعع  اتنتعجيةن م  تحقيق أقص  ععئد ممك  بتق  درجة م  درجع  المخعطر 

  : بالنسبة لتنشيط سوق األوراق المالية 

ستتتثمعرية تتنعستت  وظتتروف المستتتثمري  تنشتتيط حركتتة ستتوق األوراق المعليتتة متت  ختتال  متتع تقدمتت  متت  أدوا  ا ياالستتتثمعر فتتتستتعهم محتتعفظ 

بشراا تشكيلة م  األوراق المعلية المتداولة في السوق ممع يستهم فتي تنشتيط حركتة تلت  األستواق .  المحعفظالمحتملي  . كمع يمك  أ  تقوم ههه 

 . متداولة في السوقللتداو  الععم ممع يعني إضعفة المىيد م  األوراق المعلية ال المحعفظ كمع يمك  أ  يتم عرض أسهم تل 

 

  -** خالصة الفصل االول :

  تنعولنع بعلتوضي  ف  اللص  االو  انع الهتدف مت  وراا ا  عمليتة استتثمعرية هتو تحقيتق الععئتد بعلمقعرنتة المختعطر المتوقعتة التت  اليمكت  ال

عسة التنوي  ف  تكوي  محعفظ استمعراتهع ولتحقيتق مشرو  ا  يخلو منهع وللتغل  عل  تل  المخعطر فع  المؤسسة المعلية تلجع ال  مع يسم  بسي

بعة ف  هل  البد م  التعرف عل  معهية محعفظ االستثمعر ومكونعتهع واهم انواعهع واهدافهع وتصنيلعتهع المختللة وضوابط بنعئهع والسيعسع  المت

لمصترف  او االقتصتعد التوطن  ككت  وهتو متعتم تنعولت  فت  ادارتهع وكها الدور المتوق  لمحعفظ االستثمعر سواا عل  مستو  االفراد او الجهعى ا

 هها اللص  ثم بعد هل  سوف نتطرق للنمعه  والنظريع  الواجبة التطبيق والمتعلقة بعدار  محعفظ االستثمعر وهتو متع ستوف نتنعولت  فت  اللصت 

 الثعن . 
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 الفصل الثانى 

 النظريات والنماذج المتعلقة بادارة محافظ االستثمار

  -مهيد:ت

 ستيتم اللص  هها فلي ن بهع الخعص اتطعر العمل  إل  نتعرض أ  البد ن وإدارتهع بمحعفظ االستثمعر الخعصة األولية الملعهيم إل  التطرق بعد

 .الموضو  إل  هها تعرض  التي والنمعه  النظريع  بعض إل  التطرق

 يعتبترأو  التهي األخيتر هتها "Markwitz"رأستهم   وعل  محعفظ االستثمعر موضو  إل  إهتمعمهم وجههوا الهي  البعحثي  م  العديد وهنع 

 نمتوه  إل  توص  إه ناالستثمعرية المحعفظ لهع تتعرض التي المخعطر م  للتخليض طريقة إل  للوصو  من  محعولة في هل  إل  تعرض م 

 أد  ن حيت  نمتوه  ثتعني ويعتبتر الراستمعلية األصتو  تستعيير نمتوه  أهمهع م  أخر  ونظريع  نمعه  إثره ظهر  وعل   )تبعي   -معد  (

 ختال  مت  وهلت  االستتثمعر مجتع  فتي البتعحثي  لت  مع توص  أهم إل  التطرق سيتم اللص  وفي هها أخر  ونمعه  نظريع  ظهور إل  بدوره

وفتي  ببعضتهمعن عالقتة لهمتع علمت هلت  و الرأستمعلية األصتو  تستعيير ونمتوه  المحلظتة نظريتة األو  ستنعرض المبحت  فلتي ن مبعحت  ثتال 

 الطرق مختلف عرض فسيتم الثعل  في المبح  أمع العوام ن بنمعه  المرور بعد وهل  بعلمراجحة التسعير نظرية إل  سنتطرق الثعني المبح 

 .ثمعر االستثمعرية والتعرف عل  مقومع  تكوي  محعفظ  االست إدار  المحلظة في المدير أداا تقيا التي المقعييا و والنس 

 
   -الرأسمالية: األصول تسعير ونموذج المحفظة نظرية : األول المبحث

 
 إلت  المعقتد  األستعلي  مت  اتنتقتع  تتم ن حيت  محتعفظ االستتثمعر وإدار  تكتوي  وستعئ  في حد  الهي التطور مد  العلمية الدراسع  أظهر 

 تحتد  التتي التطتورا  ومراقبة ن المستثمري  رغبع  عل  بنعا المحلظة ار بنعا وإد عل  المحلظة مدير تسععد التي اللهمن البسيطة األسعلي 

 إه ن الشت  هها في البحو  بعده توال  بعلتعقيد إتصف الهي – الوسعئ  تل  في النموه  األو  -ماركويتز نموه  فبعد المحلظة ن مستو  عل 

 "  النظعميتة  للمختعطر كمقيتعا  الستوق إستتجعبة علت  يعتمتد بحيت  ن متعركويتى لنمتوه  بتدي  نمتوه  بتطتوير "  "Sharpe"شتعر  " قتعم

Beta" (0 . ) 

 : (5)المحفظة نظرية : األول المطلب
 بتدأ وقتد االستتثمعري ن المحلظتة لهتع تتعرض المخعطرالتي عل  يركىو  اتستثمعرن بشؤو  المهتمو  بدأ الستينع  وبداية الخمسينع  نهعية في

 . " Harry Markwitz "معركويتى هعري أعمع  في هل 
 : المحفظة لنظرية النظري اإلطار -1
 journal of " بعنوا   1952 سنة ل  مقعلة م  خال  مشكلة المحلظة لح  طريقة بتطوير " معركويتى " قعم لقد : بالنظرية التعريف 1-1

finance "  1990 سنة ب نو جعئى  عليهع نع  والهي ن ) تبعي  –  معد ( بمقعربة تسم  مقعربة قدم حي  . 

 وخطتر ععئتد بتي  التتواى  تيجتعد يتخههع المستثمرو  التي الرشيد  االستثمعرية بعلقرارا  تعني معيعرية نظرية بتنهع المحلظة نظرية وتعرف

 ( 9معلية( ) أو معدية( معينة  موجودا  في االستثمعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص  ن  5119 ابري   دنيةن األر الىيتونة جعمعة الراب ن العلمي السنوي نالمؤتمرالمعلية المحلظة بنعا وسعئ  وتطور المعرفة إدار :النعيمي هع ش (0)
01  

-5116,  طينةقسن -جعمعة منتور  بعلجىائر , " ادار  محلظة االوراق المعلية عل  مستو  البن  التجعر " ,  رسعلة معجستير بعنوا  , سعر  بوىيد (5)
5113  

  ص   5111 ن هللا رام التوىي ن و للنشر وائ  دار نمععصر إستراتيجي و كمي مدخ  :البنو   إدار  :الدوري الرحم  عبد مؤيد الحسينين فالح ( 9)
019   
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 اتقتصعدية النظرية أسا عل  تندتس كمع المتعحة ل  البدائ  بي  م  الكفا االستثمعر الختيعر يسع  إه بعلرشدن المستثمر النظرية ههه وتصف

 وستعر منلعت  بي  المواىنة إل  يهدف المستهل  أ  نجد اتقتصعدية للنظرية فطبقع ن وبعلتعلي المستثمر لتلسيرسلو  المستهل  سلو  تلسير في

 اتقتصتعدي الرشتد تبت  مبتدأي المستتهل  بتت  علمتع محتدود دخ  حدود في المنلعة م  ممك  قدر أكبر عل  الحصو  بهدف لسلعة معينة شرائ 

 أكبر عل  ليحص  البديلة لإلستثمعرا  والخطر الععئد بي   يواى  الهي المستثمر هو الرشيد المستثمر يصب  وبهها ن االستثمعرية محلظت  لبنعا

 ( .0) المتعحة  موارده حدود في ممك  ععئد

 محتعفظ بتكتوي  بعلضترور  تهتتم نظريتة للمختعطر فهتي وبعلتتعلي ن خطتر ال المشتعري  بتي  اتختيتعر نظريتة بتنهتع المحلظتة نظريتة تعتبتر كمتع

  فقط من  التقلي  وإنمع كل  الخطر إىالة أبدا يعني ال هها أ  نإال التنوي  مبدأ عل  بعتعتمعد وهها خطور  أق  استثمعرية

 : النظرية إفتراضات 1-2
  :معيلي أهمهع م  ن أسعسية فروض عد  عل  المحلظة نظرية تقوم

 .لثروت  الحدية المنلعة تنعقص بعلمستثمر المنلعة الخعص منحن  يعكا كمع ن واحد  للتر  المتوقعة المنلعة تعظيم إل  المستثمر يهدف -

 .الىم  عبر للععئد المتوق  م  االستثمعر االحتمعلي التوىي  منظور م  االستثمعرية البدائ  إل  المستثمر ينظر -

 المعيتعري لالنحتراف وأيضع المتوق  للععئد دالة منحن  المنلعة ويعتبر والمخعطر الععئد همع أسعسيي  متغيري  عل  ر االستثمع القرار يستند -

 . للععئد

 . فقط خطير  استثمعرا  م  تتكو  "معركويتى" محلظة إ  -

 . المتوق  الععئد في تقل  كونهع أسعا عل  المخعطر ك  إل  المستثمر ينظر -

 . الهاتية موارده عل  بعالعتمعد االستثمعري  محلظت  بتشكي  المستثمر يقوم -

 . للمخعطر تغطية أسعا عل  االستثمعرية البدائ  يقيم المستثمر إ  -

 الملعضتلة أ  نجد السيعق ها  وفي أقلهع خطرا يختعر فسوف ن الععئد نلا عنهمع يتولد إستثمعريي  بديلي  بي  ملعضلة هنع  كع  إها أن  بمعن 

 . ععئد أعالهمع عل  يسلر اتختيعر سوف ن المخعطر م  المستو  نلا لهمع إقتراحي  بي 

 المنعستبةن االستنثمعري  المحلظتة إختيتعر لكي يتتم ومهمع  أسعسيع  متغيرا  همع والخطر المتوق  الععئد أ  إل  المحلظة نظرية فروض وتشير

  معيلي :  ينتج فإن  " b "و " a "محلظتي  لدينع كعن  فإها

 ها  المحلظتة ستبختعر فإنت  منهمتع كت  خطتر درجتة إختتالف فتي مت  الععئتد نلتا لهمع استثمعريتي  محلظتي  بي  الرشيد المستثمر خير إها - أ

 :كع  إها أي األق  المخعطر 

  b"      Ra= Rb"المحلظة يسعو  ععئد "a" المحلظة ععئد

 ".تعتبر افض  مت  المحلظتة   "a"فع  المحلظة  δa < δ b  (δb)ا     "b" المحلظة خطر م  , أق (δa) وهوعبعر  "a"المحلظة  خطر

b "  

 الععئتد ها  المحلظة فسيختعر منهمعن المتوق  في الععئد إختالف م  المخعطر  درجة نلا لهمع إستثمعريتي  محلظتي  بي  المستثمر إهاخير - 

 :األعل 

Rb < Ra   δa = δb " فع  المحلظةa" افض  م  المحلظة "b " 

  .بمنحنيع  السواا  يسم  فيمع تمث  أ  يمك  األفض  االستثمعرية المحلظة بإختيعر الخعصة العالقع  ههه إ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     (022)  ص ن سعبق مرج  ن الدوري الرحم  عبد مؤيد ن الحسيني فالح( 0)

      
 أستعا علت  االستتثمعرا  مت  إمكعنيتة بنتعا توليلتع  إل  معركويتى خلص السعبقة االفتراضع  خال  م : السواء ومنحنى عةالمنف دالة -2

 (.0الكفا) بعلحد تسم  توليل  مسيطر  توجد التوليلع  ههه بي  وم  ن والخطر الععئد
 :   المنفعة دالة 2-1
 إحتمتعال  تحديتد علت  قتعدر إفتتراض أ  المستتثمر وعلت  ن المتوقعتة المختعطر  أو عئتدالع عت  فكتر  لديت  يكتو  أ  البد العقالني المستثمر إ 

 عالقتة توجتد أنت  يعني وهها العوائد ههه لمختلف احتمعال  توىي  وبعلتعلي يمكن  تحديد ن المعني اتستثمعر ع  النعتجة الممكنة العوائد مختلف

 عت  الكليتة المتولتد  المكعست  هتي المتوقعتة المنلعتة أ  (نأي5المنلعتة ) بدالتة تستم  والتي العوائد لمختلف توىي  اتحتمعال  بتصنيف تسم 

 إلت  يستع  المستتثمر فتإ  ثتم ومت  ممكت  ععئد عل  أكبر الحصو  إل  يسع  المستثمر أ  نظريت  في إفترض معركويتى أ  وبمع ن اتستثمعر

 ال المنلعتة تعظتيم أ  إلت  اتشتعر  وتجتدر ن االستتثمعرية المحلظتة فتي راتستتثمع مت  ختال  المكعس  أكبر عل  الحصو  بهدف منلعت  تعظيم

 الععئتد محصتلة فعلمنلعتة هتي مختلتف أمتر المنلعتة اتستتثمعرنوتعظيم م  الععئد بتعظيم أسعسع يعن  الثرو  فتعظيم ن لتعظيم الثرو  يعتبرمرادفع

 األخير  ههه أ  غير المنلعة عل  إيجعبيع ينعكا الععئد ع  تعظيم النعجم الثرو  تعظيم أ  المعلوم وم  ن فقط الععئد محصلة وليس  والمخعطر

 المنلعتة فتإ  للععئتد اتيجتعبي التتتثير يلتوق للمختعطر الستلبي التتتثير كتع  لتو فإنت  عليت  وبنتعا ن لهتع الععئتد يتعرض التي بعلمخعطر عكسيع تتتثر

 (.9علي ) المترتبة المتوقعة الثرو  ع  تق  سوف المتوقعة

 التي المخعطر قيد ظ  في لك  المنلعة تعظيم يتركى عل  أ  البد المستثمر هدف فإ  للمستثمر بعلنسبة أهمية ل  متغير تعتبر المخعطر  أ  بمعو

   المستثمري  كمع يل  :  أنوا  لمختلف التعرض م  البد العالقة ههه ملهوم وحت  نبرى ن عليهع يتغل  أو يتحملهع أ  للمستثمر يمك 

 المختعطر عت  النظتر بغتض كبير  عوائد ل  تحقق  إستثمعرا  ع  يبح  الهي المستثمر وهو : المخاطر عن يبحث الذي المستثمر 2-1-1
 يكتو  وبعلتتعلي ن مضتطرد إىديتعد فتي هتي الثرو  م  إضعفية وحد  ك  ع  والنعتجة عليهع المستثمر يحص  التي المنلعة فتكو  يواجههع التي
 بهتها الخعصتة تمثيت  دالتة المنلعتة ويمكت  ن تواجهت  التتي المختعطر حجتم عت  النظتر بغتض المنلعتة مت  قتدر كبترأ علت  هتو الحصتو  هدفت 

 :التعلي المنحن  خال  المستثمرم 

 

 المخاطر عن يبحث لمستثمر المنفعة دالة( : 1)  رقم شكل
 

 Uالمنلعة                                                                                                                                                                                                                
 

 
 
 

 
 
 
 

 الثروة                     
 310ص نهكره  سعبق مرج  ناتستثمعر مجع  في الحدي  اللكر :هندي منيرإبراهيم : المصدر

 

 ثروت  إل  االستثمعر يضيلهع الىيعد  التي م  بكثير أكبر استثمعرات  م  المستثمر عليهع يحص  التي المنلعة بت  يتض  الشك  م 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )914 ص)عرفنالمع نمنشت اتستثمعر مجع  في الحدي  اللكر:هندي إبراهيم منير (1) 
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 63   -66 ص ن 0441 لبنع  ن والتوىي  والنشر للدراسع  الجعمعية المؤسسة ن المعلية األوراق محلظة إدار  نعجي , جمع ) 5)
    (  900 -901, ) ص سعبقال مرج ال ن االستثمعر مجع  في الحدي  اللكر ن هندي إبراهيم منير( 9)
 اتستتثمعر يضتيلهع التتي للىيتعد  مستعوية إستتثمعرا  مت  المستثمر هها يجنيهع التي المنلعة تكو  : بالمخاطر اليبالي الذي المستثمر 2-1-2
 كتع  إها المختعطر م  المىيد لقبو  إستعداد عل  أن  يعني وهها خطيةن دالة ع  عبعر  بهها المستثمر الخعصة المنلعة دالة وتكو  ن ثروت  إل 

 : التعل  الشك  في الحعلة ههه تمثي  ك ويم ن الععئد في متسعوية يقعبلهع ىيعد 

 المخاطر اليبالي لمستثمر المنفعة دالة : (2)  رقم شكل

 Uالمنلعة                                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الثروة           
 312ص هكره , سعبق مرج  هندي إبراهيم منير : المصدر  
 .: المخاطر يبغض الذي المستثمر 7-1-3

 متنعقص بمعد  تتىايد منلعة عل  يحص  فهو ن وبعلتعلي المخعطر م  واحد  وحد  ىيعد  مقعب  في الععئد م  متىايدا قدرا يطل  المستثمر وهها
 مت  المىيتد تحمت  يقبت  أنت  يعنتي  ولكنت ن المختعطر المىيتد مت  تحمت  يترفض أنت  يعنتي ن وهتها الثترو  مت  إضتعفية وحتد  إضعفة نتيجة وهها

 يمك  و السعبقةن وحد  المخعطر  صعحب  التي الىيعد  يلوق بمعد   )الععئد( الثرو  في ىيعد  منهمع ك  وحد  ىيعد  يصعحبهع إها كع  المخعطر
 :التعل   الشك  في الحعلة ههه تمثي 

 المخاطر يبغض لمستثمر المنفعة دالة :(3)   رقم شكل

 Uالمنلعة                                                                             
 
 
 
 

         
 
 

 الثروة 
 313 ص نهكر   سعبق مرج  هندي إبراهيم منير : المصدر

 ن الرشريد لمستتثمربع الثترو  م  واحد  إضعفة وحد  نتيجة متنعقص بمعد  تتىايد منلعة عل  يحص  الهي المستثمر عل  اتقتصعديو  ويطلق
 أ  بععتبعر متنعقص المنلعة دالة مي  أي متنعقصة الحدية منلعت  وتكو  ن في المخعطر معينة ىيعد  مقعب  في الععئد م  المىيد يطل  ألن  وهها

  . الكلية المنلعة لدالة األول  هي المشتقة الحدية المنلعة
 منحنى السواء:  -3
 المحت  أنت  عل  السواا منحن  ويعرف ن السواا منحنيع  بملهوم االستثمعرا  م  توليلة أفض  ختيعرإ يرتبط : السواء منحنى تعريف1 -3

 حيت  مت  المنحنت  علت  ههه التوليلع  وتتبعي )0 ( للمستثمر بعلنسبة الجعهبية نلا لهع التي االستثمعرا  م  الممكنة التوليلع  الهندسي لجمي 
 يؤكتد متع وهها المستثمر يلضل  الهي والخطر الععئد بي  عالقة المنحن  يعتبر ن كمع التوليلة من  تكو ت استثمعر لك  المخصصة  الموارد نسبة
 : يلي كمع المستثمر بتغير شكل  السواا يتغير منحن  أ 

 ن عطر مخت أي تحمت  علت  القتدر  عتدم يتؤدي إلت  ممتع تمعمتع المختعطر  يتجنت  المستتثمر أ  بمتع : تمامرا الخطر يتجنب الذي المستثمر 
 . الععئد يىيد حي  في ن ثعب  الخطر يبق  وبعلتعلي
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   99ص ن 1111 الجىائرن ن بعتنة جعمعة منشورا  ن الجىئي اتقتصعدي التحلي  : أحمد بلمرابط الطعهرن هعرو ( 0)

 

 اتمام المخاطر يتجنب المستثمر :(4)   رقم شكل
 الععئد                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطر       
 ة الجامعيد  الددارالفنريو األساسري التحليرل مردخل :مشرتقاتها و الماليرة األوراق فري اإلسرتثمار :العبدد إبدراهيم جدالل مصدطفى  فريدد نهدال الحنداو،  صدال  محمدد : المصتدر

 230 ص ن   4002-4002اإلسكندرية 

 المرتل  الخطر ع  بغض النظر المرتل  الععئد ع  يبح  يجعل  مع وهها : المخاطرة يحب الذي المستثمر . 
   المخاطرة يحب لمستثمر سواء منحنى :( 5)    رقم شكل

 لععئد ا                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

    
 الخطر            

  509ص  سعبقنال مرج ال العبدن إبراهيم جال  ن مصطل  فريد نهع  ن الحنعوي صعل  محمد : المصدر
 

 التي المخعطر  درجة في ىيعد  أي ع  يبح  فهو وبعلتعلي ن المخعطر  يكره المستثمر م  النو  هها : المتحفظ المستثمر 
 :المنحن  التعلي في ممث  هو كمع أكبرن بمعد  ععئدال في ىيعد  تصعحبهع

 
 

   متحفظ لمستثمر سواء منحنى  :(6) رقم شكل
 الععئد                                                                            

 
 
 
 

 
 
 

 الخطر                 
 213ص نهكره  سعبق مرج  العبدن إبراهيم  جال ن مصطل  فريد نهع  ن الحنعوي صعل  محمد : المصدر
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  : همع فرضيتي  عل  السواا منحنيع  تنطوي : السواء منحنيات فرضيات 3-2

 الهي البدي  يختعر فإن  بديلي  أمعم كع  ولو ن الععئد م  عل  المىيد يحص  أ  أبدا اليضره المستثمر أ  بهع يقصد : التشبع عدم فرضية  -أ
 . ثعبتة األخر  العوام  بقعا وهل  م  ن اآلخر م  أكبر ععئدا ل  يحقق

 ن الععئتد حيت  م  متسعويي  إستثمعري  بي  ل  الملعضلة أتيح  لو هها ويعني المخعطر يبغض المستثمر إ  : المخاطرة كراهية فرضية- ب
 . مخعطر  أقلهع يختعر فسوف

 : الكفء الحد -4
 ومت  مكونعتهعن حي  م  تتلعو  التي التوليلع  م  محدود غير عدد بنعا م  المستثمر ك تم االستثمعرا  تعدد إ  : الكفا الحد مفهوم4-1

 يتتم وحتت  فقتط واحتد  استتثمعرية محلظتة بتكتوي  يقتوم المستتثمر أ  إال ن معتع م  النتعحيتي  ن أو استثمعر لك  المخصصة الموارد نسبة حي 
 : في األسا ههه وتتمث  ن ستثمعرمحعفظ اال بي  للملعضلة أسا هنع  تكو  البد أ  إختيعرهع

 . الخطر م  معي  ظ  مستو  في ععئد أقص  ل  تحقق التي –االستثمعرا  محعفظ – التوليلة إختيعر - 
 . الععئد م  معي  مستو  ظ  في أق  لمخعطر تتعرض التي التوليلة إختيعر  -

 مت  التوليلتع  مجمتو  أنت  علت  " الحتد الكتفا نعترف أ  يمكت  ليت وع ن الكرفء بالحد الشرطي  ههي  فيهع تتوفر الهي المحعفظ عل  ويطلق
 مت  ممكت  قتدر أقت  الععئتد مت  معتي  مستتو  عنتد العكتا أو الععئد م  ممك  قدر أكبر معي  خطر مستو  أج  عند تحقق التي االستثمعرا 
 (. 0)  "المخعطر 

 : الكفء للحد البياني التمثيل4-7
 أي لتمثيت  وبعلتتعلي ن بتبعينت  أو الععئتد هتها عت  وإنحرافت  المعيتعري المتوقت  ععئتده ختال  مت  يعترف ستتثمعرا ك  أ  نهكر أ  البد البداية في

 اها أخهنع   δp(5) بهع الخعص المعيعري واتنحراف  E (Rp)منهع  والمتوق  الععئد بي  أنهع توليلة عل  تؤخه أ  البد بيعنيع استثمعرية محلظة

                                        : الموالي الشك  في يبدو كمع بيعنيع تمثيل  سيتم الكفا الحد شروط إل  بعتضعفة  المعلومع ههه اتعتبعر بعي 
 الحد الكفء :(7) رقم شكل

         

 مرج  سبق هكره  -تحليل وتشكيل المحافظ المالية " برنامج محاسبة البنوك والبورصات "المصدر : 

 أ ( أ  المحلظة الواض  فم  (  ن3رقم ) في الشك  المقترحة التوليلع  بي  م  الكلت  المجموعة تحديد يمك  النظرية لقواعدا وبإستخدام واآل 
  المحلظة كهل  .    ( ( المحلظة ععئد م  أعل ) أ ( المحلظة ععئد ا  غير المخعطر  درجة في فهمع متسعويتع   )  ( المحلظة م  أفض  )

 ).   ص ( م  المحلظة مخعطر  أق  ) ا ( المحلظة أ  بيد , المرتق  قدر الععئد في متسعويتع  فهمع) ص ( حلظةالم م  أفض ) ا ( 

  . مثل  خطر  محلظة هي إليهع توص  التي المحلظة المثعلية فإ  لها ن الخطر  بعألصو  اعتن  معركويتى نظرية إ  : المثلى المحفظة -5

 مستتو  أكبرعنتد ععئتد بدرجة تتميى كعن  إها وهها األخر  المحعفظ لمجموعة بعلنسبة مثعلية أنهع معريةاستث محلظة ع  نقو  : تعريفها5-1
  (9الععئد. ) م  معي  مستو  عند أق  مخعطر  بدرجة تتميى كعن  وإها ن الخطر م  معي 

 أي الكلتت  المحتعفظ االستتثمعرية تمثت  التتي توليلتع لتحديد ال بهع واتستععنة المنلعة دالة إل  التعرض بعد : المثلى المحفظة تحديد3-3- 2-
 إلت  لنتوصت  المخعطرن يبغض الهي المستثمر نهكر أ  علينع يحتم األمر الخطر  المثل  وهها المحلظة موق  نحدد أ  علينع بقي ن الكفا الحد
 المثل  المحلظة فإ  بيعنيع أمع األعظمين حدهع في عندهع الععئد أي يص  التنعقص في الكفا الحد فيهع يبدأ التي النقطة تمث  المثل  المحلظة أ 

 ههه الخطر  عند م  معي  مستو  حدود في ل  قيمة أقص  إل  يص  الععئد أ  إعتبعرهع عل  الكفا الحد م  السواا منحن  تمعا بنقطة تمث 
  :الموالي الشك  في مبي  هو كمع النقطة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرج  سبق هكر   ,  ادار  محلظة االوراق المعلية عل  مستو  البن  التجعر  , سعر  بوىيد( 1)
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 ( سعر  بوىيد, المرج  السعبق  2)
  مرجع سبق ذكره    -( تحليل وتشكيل المحافظ المالية " برنامج محاسبة البنوك والبورصات "3)

 

 المثلى المحفظة : (2)  رقم شكل
 العائد                                                                                             

 

                                 E"       

                                                                       E 

 
                                                               E' 

 

                                                                                  B 

                             

 

 الخطر                
 
 
 

  مرج  سبق هكر    , سعر  بوىيدالمصدر : 

 
 ن مثلت  إعتبعرهتع يمكت  أختر  أي محلظتة توجتد ال أنهتع أي ن المثلت  المحلظتة وتمث  التمعا عندهع يحد  واحد  نقطة هنع  أ  الشك  ويبي 

  « E » .المحلظة هي المثعلية فعلمحلظة وبعلتعلي

 

  الخاطر من خالي إستثمار ظل في المحفظة نظرية تطبيق -: 
 المستتثمر يكونهتع التتي المحلظتة وعلت  استتثمعرا  خطيتر ن مت  تتكتو  التتي المحلظتة علت  الضتوا ليلقتي بهتع جتعا " متعركويتى" نظريتة إ 

 . المبدأي  ههي  يخص فيمع معركويتى أفكعر إسقعط تم اال انة  ن موارد خعرجية إل  اللجوا دو  الهاتية موارده عل  بعتعتمعد

 : المخاطر من الخالي اإلستثمار مفهوم -1
( 0) لت  المخصصة المد  نهعية في إليهع التي سيص  بقيمت  قي وي علم عل  صعحب  يكو  الهي اتستثمعر هو المخعطر م  الخعلي اتستثمعر إ 
 المتوقت  الععئتد كتعبتة يمكت  وبعلتتعلي للصتلرن مسعويع  تغعيره ومععم  المعيعري يجع  إنحراف  ممع واحد  للتر  يمتد معركويتى تحلي  أ  وبمع 

 (:0كمع يل  ) "b "خطير وإستثمعر "a"المخعطر   م  خعلي إستثمعر م  مىيج م  مكونة لمحلظة واتنحراف المعيعري
  

 EP = Xa E (b)+ Xb E(b)    :للمحلظة المتوق  الععئد

   Qp2= Xb2  Qb2        : المعيعري اتنحراف
 ئت بلجو أو الهاتيتةن متوارده غيتر خعرجية إل  موارد بعللجوا أي بعتقتراض المستثمر قيعم إمع هو المخعطر م  الخعلي بعتستثمعر المقصود إ 
 حكوميتة ستندا ( حكوميتة هيئتع  عت  صتعدر  كعنت  سواا ن الثعب  الدخ  ها  كعألوراق المعلية المخعطر م  خعلية أصو  في اتستثمعر إل 

 .)الشركع  سندا  ( مؤسسية هيئع  ع  أو ( الخىينة نسندا 
 مد  م  االستثمعر إستحقعق تعري  توافق وهو ة توفرشرطحعل في إال المخعطرن م  خعلية أنهع يعتبر ال الثعب  الدخ  االستثمعرا  ها  كو  إ 

 (. 5اللعئد ) سعر خطر لتلعدي وهها فيهع اتستثمعر

 
  : السواء منحنى على واإلقتراض اإلقراض فرضيتي إسقاط تأثير -7
واستتثمعرا  ال تتستم , ر بتعلخطو تتستم استتثمعرا  بتي  متىيج تكتوي  يعنتي واتقتتراض اتقراض يخص فيمع " معركويتى" فرضيتي إسقعط إ 

 بهتع األصتو  الخطيتر  نستبة تكتو  محتعفظ فهنتع  ن المحلظتة داخ  النوعي  ههي  توىي  نسبة حي  م  بينهع المحعفظ فيمع وتختلف بعلخطور 
 متع وهتها ويمتستع االستتثمعرا  مت  النوعي  نسبة تكو  بهع محعفظ وأيضع ن بعلعكا تكو  ومحعفظ الخطر م  الخعلية األصو  نسبة م  أكبر
 : التعلي الشك  في موض  كمع هو مستقيم خط ع  عبعر  السواا منحن  يجع 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 333 - 331 ص ن هكر  سعبق مرج  ن اتستثمعر مجع  في الحدي  اللكر ن هندي إبراهيم منير : إل  إرج  المعلومع  م  لمىيد (0)

   سعبقال المرج  ن اتستثمعر مجع  في الحدي  اللكر ن هندي راهيمإب منير( 5)

 

 الخطرة غير باألصول الخاص السواء منحنى : (2)  رقم شكل
 

 
                                                                            E(R) 

 
 
 
 
 
 
 

              δp 
 

  هكر   مرج  سبق  , سعر  بوىيدالمصدر : 
 

 مت  النتو  هتها إلت  لجوئت  أ  العلتم م  حعجعت  التمويلية لتموي  خعرجية مصعدر إل  يلجت المستثمر يجع  فهها اتقتراض إمكعنية إفتراض أمع
 إلت  يلجتت  يجعلت متع وهتها ن اتقتراض حعلتة فتي اللعئتد  بستعر مقعرنة أكبر فعئدتهع أمواال سعر يقترض أن  أي ن اللعئد  سعر في  يتحكم التموي 
 . أكبر ععئد م  تحقق  لمع خطير  أصو  في حصيلة اتقتراض إستثمعر

 إلت  المستتثمر لجتوا ويمث  حعل  عل  بعقي  –معركويتى تحلي  في إلي  التطرق تم الهي – اليسعر جهة المقعر الكفا الحد يجع  األمر هها إ 
 : التعل   الشك  معيتضمن  وهها معركويتى بحد مقعرنة متغير فهو اتقراضو حعلتي اتقتراض تطبيق حعلة في الكفا الحد أمع ن اتقتراض

 
   واإلقتراض اإلقراض حالتي تطبيق حالة في الكفء الحد ( :10) رقم كلش

 
 

                                                                         Ep 
 

                               B                      E 
                                                                          C 

                                                                    

                                                                    A 
 
 

 
          δp   

  مرج  سبق هكر    , سعر  بوىيد: المصدر 

 
    "AE "المقعر المنحن  م  والجىا (CE) المستقيم  الخط في يتمث  الكفا الحد إ 
  
 : المثالية والمحفظة الكفء الحد -3
 وهتها ن خطر   واستثمعرا المخعطر م  خعلية استثمعرا  م  تتكو  محلظة ببنعا المستثمر قيعم يعني واتقراض اتقتراض إمكعنية تطبيق إ 
 مت  المستتقيم الختط تمتعا نقطتة تمثت  االستنثمعرية المحلظتة فتإ  وبعلتتعلي ن متعركويتى توصت  إليت  بمتع مقعرنتة الكفا الحد تغير إل  يؤدي مع
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 الكلتت  جموعةالم وبي  حدود بمعركويتى الخعصة الكلت  المجموعة حدود بي  المشتركة الوحيد  النقطة هي النقطة ههه ن وتعتبر المقعر المنحن 
 ك  عند ممك  ععئد بتعل  تتميى  "E "بعلنقطة  ممثلة ههه النقطة فإ  (01) رقم البيعني التمثي  وحس  مععن اتقراض و اتقتراض حعلتي في

 . األخر  بعلحوافظ مقعرنة المخعطر م  وحد 
 فتإ  وبهتها ن هلت  غيتر الواقت  ا  إال تتميى بعلخطور  استثمعرا  عل  االستثمعرية المحلظة إحتواا فرضية عل  إعتمد  معركويتى نظرية إ 

 متعركويتى نظريتة علت  اتمكعنية ههه تطبيق فعند وبعلتعلي ن " معركويتى " لهع لم يتطرق مهمة نقطة ن اتقتراض و اتقراض إمكعنية إفتراض
 الهي األخير هها ن األصو  الرأسمعلية سعيرت لنموه  األسعا وض  إل  أد  الهي األمر ن أخر  صور  في كفا حد حصولنع عل  إل  أد 

 . المطل  التعل  في إلي  التطرق سيتم مع وهها معركويتى لنظرية كإمتداد يعتبر
  . الرأسمالية األصول تسعير نموذج : الثاني المطلب
 يختص فيمتع متعركويتى إفتراضتع  عطإستق مت  ختال  إلي  التوص  تم حي  ن معركويتى لنظرية إمتدادا الرأسمعلية األصو  تسعير نموه  يعتبر
 . االستثمعرية المحلظة إدار  مجع  في إستعمعال وأكثر واس  بشك  المعروفة م  النمعه  النموه  هها ويعتبر ن واتقتراض اتقراض حعلتي

 
 : للنموذج النظري اإلطار -1
 األصتو  تستعير لنمتوه  األستعا كحجتر تعتبتر التتي متعركويتى نظريتة بعتد وهتها ن محتعفظ االستتثمعر إدار  شتت  فتي االبحتع  توالت  لقتد

  (0الرأسمعلية)
 : بالنموذج التعريف 1-1

 تستتخدام 0469 عتعم مر  أو  النموه  هها ""Sharpشعر  قدم وقد ن والمخعطر  الععئد بي  الطردية العالقة فكر  عل  النموه  هها يعتمد
ستنة  (Linterطترف  مت  هلت  كتع  وقتد النمتوه  هتها مجتع  في بهل  قد رائد  جهودا هنع  هها إل  بعتضعقة (5) اتستثمعرا  لتقييم كتسعا
 اتجتهتعد هتها مقعبت  فتي Sharp حصت   وقتد 0461سنة    (Fama )فعمع , وإيجوا  0466 سنة  (Mossin )موس   جع  و (  0462
 الخطتر  للمحتعفظ الكتفا للحد بتوصل  معركويتى يهععل حص  واحد  ن نوب  جعئىتي  المحلظة نظرية حصيلة لتصب  نوب  جعئى  عل  الرائ 
 إلت  للوصتو   المحلظتة نظريتة علت  الته  إعتمتد Sharp شتعر  عليهتع حصت  ثعنيتة , وجتعئى  عليهع بعض التعتديال  الستعبقة أدخ  واله 
  الرأسمعلية األصو  تسعير نموه 

 يقعبلهع المخعطر  يجع  مع وهها ن عنهع محعولة التعويض إل  بهم يؤدي عمم المخعطر تلعدي المستثمري  محعولة هو للنموه  األسعسي المبدأ إ 

   . المخعطر م  خعلي إستثمعر إل  المستثمر للجوا األسعسي الداف  يعتبر هها هها فإ  تحقيق يتم لم وإها لهع متوق  ععئد أعظم
 : ( 9أهمهع) اتفتراضع  م  مجموعة عل  هها النموه  يقوم : النموذج إفتراضات 1-2
 . وخطرهع ععئدهع أسعا عل  البديلة المحعفظ المستثمر يقيم  -
 . المخعطر م  خعلي اتستثمعر الععئد عل  لتقدير أفض  اللرصة يتي  ممع ن واحد  للتر  يتم التقييم -
 .تعظيم ثروت  إل  دومع يسع  أي المخعطر ويبغض للععئد األولوية يعطي المستثمر إ  -
 المستثمري   جمي  عند متمعثلة لخطروا الععئد توقعع  -
 مسعوية واتقتراض بعألقراض الخعصة اللعئد  للمععمال  ومعدال  تكللة ال و األربعح عل  ضرائ  توجد ال أن  يعني وهها كعم  السوق إ  -

 . تكللة وبدو  بسرعة إل  المستثمري  تص  المعلومع  أ  إل  بعتضعفة
 :  (9)صيغة النموذج -2

 

 
 المطلو  الععئد معد 

 . م  المخعطر( الخعل  الععئد – السوق ععئد ( بيتع + المخعطر م  الخعل  الععئد =
فت   تمثت  أيضتع وهت  ن الرأستمعلي األصت  تسعير نموه  عليهع ن ويطلق اتطالق عل  االستثمعر مجع  ف  المععدال  أشهر المععدلة ههه وتعد

 تتواى  حعلتة فت  ( عليت  يتوق  الحصتو  اله  أو المستثمر يطلب  اله  الععئد معد  أ  النموه  ومضمو  . المملوكة األموا  لةكل اللكرالمعل 
 : شقي  م  يتكو  ن معي  أص  معل  ف  االستثمعر نتيجة ) السوق

 . الخىانة عل  أهو  الععئد كمعد  ن المخعطر  م  خع    أص  عل  الععئد معد  : األول
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مرجع سبق ذكره    -( تحليل وتشكيل المحافظ المالية " برنامج محاسبة البنوك والبورصات "1)

 (151 ص ( هكر  سعبق مرج  ن الدوري الرحم  عبد مؤيد ن الحسيني حسي  فالح( 5)

 , مرج  سبق هكر   ية عل  مستو  البن  التجعر ادار  محلظة االوراق المعلسعر  بوىيد ,  (9)

  ( خ  – ا)   + β  خ  =ط   
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     مرجع سبق ذكره    -( تحليل وتشكيل المحافظ المالية " برنامج محاسبة البنوك والبورصات "4)
 التعتويض بحعصت  هتها ويقتعا ن األصت  واقتنتعا شتراا يتحملهتع المستتثمرنتيجة الت  المخعطر  ع  تعويض أ  ن المخعطر  تعويض : الثاني
 .  لألص  بيتع مععم  ف  الخىانة أهو  عل  الععئد السوق ومعد  محلظة عل  المتوق  الععئد معد  بي  اللرق ضر 
 فتإ  معتد  ن ) الصتحي  الواحتد يستعو  بيتتع مععمت  أ  ( الستوق بيتتع لمحلظتة مععمت  يععد  بيتع مععم  ها  كع  االص  االستثمعر  إها لهل 
 . السوق محلظة عل  المطلو  الععئد معد  يسعو  ) تواى  السوق حعلة ف  ( ص اال عل  المتوق  أو المطلو  الععئد

 
 
معتد   مت  أكبتر هتها االصت  علت  المطلتو  الععئتد معتد  يكتو  الستوق ن لمحلظتة بيتتع مععمت  أكبر لالص  االستثمعر  بيتع مععم  كع  إها أمع

الععئتد  معتد  يكتو  ن الستوق لمحلظتة بيتتع مععمت  مت  أقت  بيتع لالصت  االستتثمعر  مععم  كع  إها كهل  . السوق محلظة عل  المطلو  الععئد
  . السوق عل  محلظة المطلو  الععئد معد  م  أق  هها االص  عل  المطلو 

 يطلتق والخطتر الععئتد بتي  خطيتة قتةعلت  عال يقتوم وهتها المختعطر بتستعير أسعستع يعن  الرأسمعلية تسعير نموه  إ  : (0)النموذج بناء -2
  . الكلت  المجموعة حدود الوق  نلا في المع  ويمث  رأا سوق بخط عليهع
 : المثلى الخطرة المحفظة 7-1
  االستثمعرا لعوائد المعيعرية واتنحرافع  العوائد المتوقعة بشت  المستثمري  توقعع  هوتجعنا النموه  عليهع يقوم التي اتفتراضع  بي  م 
 بتي  عتعم إتلتعق وجتود إلت  يتؤدي متع وهتها ن للمختعطر بغضتهم إفتتراض إلت  بعتضتعفة بتي  عوائتدهع التغتعير بشتت  توقعتعتهم تجتعنا وكتها ن

 . المثل  الخطر  المحلظة المستثمري  بشت 
 يمكت  وبعلتتعلي المستتثمري  عفتةك بعحتيعجتع  تلتي بحيت  ن االستثمعرا  كعفة عل  تشتم  أ  البد المحلظة ههه فإ  النموه  إفتراض ظ  وفي
 قيمتت  يتوقتف علت  كت  استتثمعر نستبة وأ  الستوقن فتي الموجتود  الخطتر  االستتثمعرا  كعفة عل  محلظة تشتم  هي المحلظة ههه بت  القو 
 المحلظتة هتهه ةأهميت المؤشترا  وتعتبتر إلت  بعتض يستتند وخطرهتع ععئتدهع تقتدير أ  العلتم مت  ن السروق محفظرة إسم عليهع يطلق لها النسبية

 .المع  رأا سوق خط يشتق أسعسهع عل  و الكلت  المجموعة ضم  أنهع في للنموه  بعلنسبة
 

  : المال رأس سوق خط 7-7
 فرضتيتي إستقعط تتم عنتدمع إليهتع تتم التوصت  التتي الكلتت  المجموعتة عت  تتغيتر لت  الرأستمعلية األصتو  تسعير نموه  في الكلت  المجموعة إ 

 محلظتة هتي الختط هتها يعبرهتع التتي المثلت  الخطتر  المحلظتة أ  هتو فتي األمتر الجديتد أ  إال ن متعركويتى نموه  عل  راضواتقت اتقراض
 .المع  رأا سوق بخط يسم  كمع الرأسمعلية األصو  تسعير لنموه  الكلت  بعلمجموعة هها الخط عل  ويطلق ن السوق

 معتد  أ  بإعتبتعر الستوق فتي المستتثمرو  الخطرحتدده أل  وهتها للمختعطر الستوق تسعير خط هو األمر حقيقة في الخط لهها الدقيق اتسم إ 
 الختط علت  نقطتة كت  أ  وبمع ن السوق محلظة في اتستثمعر عل  مصرو  جميعع ن وأنهم متسعوي المخعطر م  الخعلي اتستثمعر عل  الععئد
 تنطتوي التتي مقعبت  المختعطر فتي المستتثمر عليت  يتحصت  التهي الععئتد دارمق قسمة تم إها فإن  بعلمحلظةن الخعص الخطر و حجم الععئد تعكا
 الستوق تستعير إلت  يصت  وبعلتتعلي الخطترن وحدا  م  لك  وحد  الععئد حجم إل  سيص  المخعطر تل  حجم عل  تشكلهع التي المحلظة عليهع
 : يلي كمع المع  رأا سوق خط تمثي  ويمك   تل  المحلظة عليهع تنطوي التي المخعطر لوحد 

 المال رأس سوق خط :  (11)رقمشكل 
 Ep                          المع  رأا سوق خط                           

 
                                                            M              RPM 

 
 

                                                                          
                                                                             RPF 

                    δp 

 

                                                     δp 
  هكره    سعبق مرج  العبدن إبراهيم جال  ن مصطل  فريد نهع  ن الحنعوي صعل  محمد : المصدر

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــ

  ا  =٢  ×   )خ  – ا  (  +خ  = ط 
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 , مرج  سبق هكر  ادار  محلظة االوراق المعلية عل  مستو  البن  التجعر سعر  بوىيد , ( 0) 
 
 تمث  التي  RPFالنقطة  في المتوق  بعلععئد الخعص العمودي بعلمحور يمر مستقيم خط ع  عبعر  هو المع  رأا سوق خط أ  يبدو الشك  م 

 : الشك  م  مععدلت  فإ  وبعلتعلي ن المخعطر م  الخعلي الععئد

Y= a+ Xb 

 : حي 
E(RP) :  يمث  Y  

δP :  يمث X 

RPF :  يمث a 

 : الشك  م  المععدلة يجع  ممع

E(RP)= RPF+ δP b 
 : حي 

الكلت لمحلظة يمث  المتغير التعب  وهو قيمة ععئد ا       : E(RP ) 

. R   العمود،المحور يمثل نقطة تقاطع الخط المستقيم مع  :RPF 

الكلت المتغير المستق  ويمث  خطر المحلظة        : δP 

،RPF و " M"  ويمث  مي  الخط ويمك  ايجعد  ع  طريق اختيعر نقطتي  م  الخط ولتك  : b 

 : يلي كمع يحس  و
 RPM-RPF                                                                                                                       

B = ــــــــــــــــــــــــــ 

δPM                                                                                                               

لمععدلة تكت  بعلشك  التعل : ممع يجع  ا المي ا   b بيتع بمععم  (β) ن    b  ويطلق عل  المععم  
RPM-RPF 

E(RP) =   ــــــــــــــــــــــــــ δP+ RPF 

&PM 

 : شقي  إل  تقسيمهع ويمك  الرأسمعلية األصو  مخعطر تسعير نموه  بمععدلة المععدلة ههه وتعتبر
   R PF .المخعطر م  عليالخ الععئد يمث  : األول الشق -
 : في ويتمث  المخعطر سعر أي إستثمعره عليهع ينطوي التي المخعطر المستثمرع  يعوض الهي الععئد يمث  : الثاني الشق -

RPM-RPF 

δp                                                                                                      ــــــــــــــــــــــــــ 

δPM 

 المنتظمة غير المخعطر م  فيهع التخلص تم أي محعفظ ن الكلت  المحعفظ وخطر ععئد بي  تواى  عالقة هي المع  رأا سوق خط أ  إل  ونشير
 . الخعصة بعلمحلظة الخعصة المنتظمة السوق للمخعطر بتسعير يقوم الخط هها أ  يعني ممع ن فقط

  : يةالمال األوراق سوق  خط 7-3
 يتخلص أ  للمستثمر فيمك  المنتظمة غير فبعلنسبة للمخعطر ن منتظمة غير ومخعطر منتظمة المخعطرمخعطر م  نوعي  إل  تعرضنع أ  سبق
 . عنهع التعويض يتم التي فهي المنتظمة المخعطر يخص فيمع أمع عنهع ن ل  تعويض فال وبعلتعلي التنوي  بواسطة منهع
 اللرديتة المعلية لألوراق بعلنسبة أمع ن المنتظمة للمحعفظ المخعطر لتسعير طريقة إل  التوص  تم فقد ن الرأسمعلية صو األ تسعير لنموه  فوفقع

 هو الهي األخير ,هها(β )بيتع مععم  م  مالامة أكثر واليوجد مقيعا المنتظمة المخعطر إل  التعرض المليد م  الموجود  داخ  المحلظة فإ 
   : التعلية  بعلعالقة حسعب  ويمك  السوق تجعه المعلية الورقة إستجعبة درجة يقيا ينسب مقيعا ع  عبعر 

Cov (I,M) 

β =  ــــــــــــــــــــــــــ  

δM² 

  

 : حي 
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السوقيمث  تغعير الورقة المعلية وو          : cov(i,m) 

δM²   : السوق ععئد تبعي 

 بيتتع مععمت  – الستعبقة العالقتة فإ  االستثمعرية بعلمحلظة األمر تعلق إها أمع ن معليةال الورقة لععئد المنتظمة المخعطر يخص فيمع هها

 : كمع تصب  –

Cov (M ,M)             δM δM PMM                                                                         

βM = ــــــــــــــــــــــــ     =      ــــــــــــــــــــــــ        

  δM²                                        δM²                                                                                   

                                                                                     

   (βM)  السوق يصب  لمحلظة بيتع مععم  فإ  الصحي ن الواحد مسعوي نلس  م  بعلسوق خعصال اترتبعط مععم  أ  وبمع
δMδM(1)                δM²                     

β = ــــــــــــــــــــــــ  =    ــــــــــــــــــــــــ         =1 

δM²                                  δM²                   

                   

 هو وأيضع ن للواحد مسعري السوق لمحلظة مععم  بيتع بععتبعر أي األسعا هها وعل  ن للواحد مسعوية السوق لمحلظة بيتع مععم  فإ  وبعلتعلي
 : النتعئج التعلية إل  التوص  يمك  المنتظمة للمخعطر مقيعا

 . محلظة السوق ععئد يلوق ععئدهع فإ  دالواح م  أكبر االستثمعر لمحلظة بيتع مععم  كع  إها -
 . المخعطر م  الخعلي تمعمع الععئد يععد  المتوق  ععئدهع فإ  للصلر مسعوية االستثمعر لمحلظة بيتع مععم  كع  إها -
 . المخعطر الخعلي م  الععئد م  أق  ععئدهع فإ  الواحد م  أق  االستثمعر لمحلظة بيتع مععم  كع  إها -
 : التعلي المنحن  م  خال  (β)بيتع ومععم  المتوق  الععئد بي  العالقة نستنتج أ  يمك  السعبقة علومع الم ضوا وعل  

 
 المالية األوراق سوق خط :   (12)رقم شكل

 
                          
                          β > 1                                          EP     

 
                                                                     

                                                                        RPM 
 

                                                                        RP f 
 

 

                         β                     1                                 β > 1  
 

  هكره  سعبق مرج  العبدن إبراهيم جال  ن مصطل  فريد نهع  ن الحنعوي صعل  محمد : المصدر
 

 ع المت رأا ستوق خط أ  إل  التوص  سيتم األوراق المعلية سوق وخط المع  رأا سوق خط بي  مقعرنة إجراا تم لو أن  إل  اتشعر  وتجدر
 األوراق سوق خط أمع ن وخطرهع المتوق  الكلت  المحلظة ععئد بي  التواى  ع  لنع يكشف وععئدهعن و المحلظة تبعي  بي  عالقة ع  عبعر  هو

 لكلتت ا بعتستتثمعرا  المتوق  والخطرالختعص الععئد بي  التواى  ع  لنع يكشف و المتوق ن والععئد بيتع مععم  بي  عالقة ع  عبعر  المعلية فهو
 . الكلت  وغير
 التتواى  ويوضت  وععئتدهع المحلظتة تبتعي  عالقتة بتي  هتو األو  أ  في يكم  المعلية األوراق سوق وخط المع  رأا سوق خط بي  اللرق إ 

 التتواى  لنتع ويوضت  المتوق  والععئد بيتع مععم  بي  عالقة فهو الثعني الخط أمع ن بعلمحلظة الكلت  المتعلق والخطر المتوق  الععئد بي  الموجود

 . الكلؤ  غير والمحلظة الكلؤ  بعلمحلظة الخعص والخطر المتوق  بي  الععئد الموجود

 
 :(0)نموذج تسعير االصول الراسمالية استخدامات -3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مرجع سبق ذكره   -ك والبورصات "( تحليل وتشكيل المحافظ المالية " برنامج محاسبة البنو1) 
 . معلية أو ورقة معل  أص  أ  ف  لالستثمعر المطلو  الععئد معد  تحديد - أ
 . استثمعرية محلظة أية عل  المطلو  الععئد معد  تحديد -  
تتستم  الستوق أ  إلت  إشتعر  هلت  نفلت  المتوقت  الععئتد معتد  مت  المطلتو  متستعويع   الععئد معد  كع  فإها . عدم  م  السوق تواى  معرفة  - 

 . التواى  عدم م  تععن  السوق أ  إل  هل  إشعر  ف  نفإ  المعدلي  بي  اختالف وجود حعلة ف  أمع . بعلتواى 
 ويتخته . االقتصتعدية الظتروف ظت  فت  الستوق ف  المتوق  الععئد معد  ن وبي  نظره وجهة م  المطلو  الععئد معد  بي  المستثمر يقعر   -د
 الععئتد كتع  معتد  إها أمتع . المتوقت  الععئتد معتد  مت  أقت  أو مسعو المطلو  معد  الععئد كع  إها االستثمعر نحو قدمع   بعلمضي قراره مستثمرال

 المؤكتد مت  المطلتو  لتيا معدل  أ  يدر  ألن  ن االستثمعر هها ع  يعىف فإ  المستثمر ن السوق ف  المتوق  الععئد معد  م  أكبر المطلو 
 .مستقبال   السوق ظروف ظ  ف  وث حد
يمكت   الخعصتة المختعطر  أل  وهلت  ن نشتعط استتثمعر  أيتة المالئتم لمختعطر  المقيتعا هت  ) الستوق مختعطره ( الععمتة المختعطر  تعتبتر  -ه

 المخعطر  عل  تقتصر أ  إل  للمحلظة الكلية انخلض  المخعطر ن المحلظة داخ  االنشطة االستثمعرية عدد ىاد فكلمع ن بعلتنوي  منهع التخلص
  .التغعير( بمتوسط تقعا الت  (فقط الععمة

 

 :  (1)استخدام نموذج تسعير االصول الراسمالية مشاكل -4
 التعلية:  المشعك  مراعع  يتعي  النموه  لهها العملي التطبيق عند
 .للسوق المتوقعة العوائد تقدير  -أ
 . لالستثمعر المستقبلية بيتع لمقيعا األفض  التقدير -  
 .الخطر م  الخعلي الععئد معد  لتحديد األفض  المعد  تقدير  - 
 . المستثمري  قب  م  علي  يعتمد مععم  وجود الصعوبة بمكع  م  يجع  وهها ن الىم  م  للتر  بيتع مععم  ثبع  عدم  -د
 . النظرية كمع تقترح ن المنتظمة غير المخعطر كلية لو يتجعه ال أ  المستثمري  أوضح  الت  العملية االختبعرا  بعض استبععد كيلية  -ه
 إلت  عوامت  بعتضتعفة بعتد  تتحتدد االنشطة االستثمعرية غعلبية عل  المطلوبة معدال  العوائد أ  عل  األدلة قدم  الدراسع  هنع  بعض  -و

 االنشطة  لههه المخعطر المنتظمة ومععم  الخطر م  الخعلي اللعئد  معد 
 

  : (5)الرأسمالية األصول تسعير نموذج وإختبارات تإنتقادا -5
 إختبتعر طريتق عت  وهلت  الشتكو  هتهه علت  اجعبتة إيجعد م  حعو  يوجد كمع ن النموه  إفتراضع  في شككوا الهي  البعحثي  م  العديد هنع 

 . النموه  مصداقية
 
 منهتع ونتهكر ن النموه  عليهع قعم التي اتفتراضع  بعض إل  وجه  إنتقعدا  عد  هنع   : النموذج إلفتراضات الموجهة اإلنتقادات 5-1

 :معيلي

 : واإلقتراض اإلقراض على الفائدة معدل تساوي فرضية إسقاط 5-1-1
 الختعلي الععئتد لمعتد  مستعوي بمعتد  فإفترض اتقراض ن منطقي غير أمر يبدو متسعوي فعئد  بمعد  واتقتراض بعتقراض المستثمر قيعم إ 
 بهتها اتقتتراض أمتع ن إنعتدامهع تقريبتع أو المخعطر بقلة بعيد حد إل  تتميى التي أهونع  الخىانة هل  ع  وكمثع  واقعيع أمرا يبدو المخعطر م 

    أكبر يكو  اتقتراض عل  الععئد أ  ب  ن منطقيع غير أمرا فيبدو المعد 

  : اطرالمخ من الخالي العائد بمعدل واإلقتراض اإلقراض فرضية إسقاط 5-1-7 
 رأستهم وعلت  المختعطر مت  الختعلي علت  اتستتثمعر الععئتد بمعتد  يستم  متع فتي حتت  وشتككوا بت  اتفتراض هها صحة في البعض شك  لقد

 ن التضتخم خطتر مت  لت  تتعترض لمع وهل  المخعطر م  خعلية معلية أوراق ليس  الخىانة أهونع  أ  إعتبر الهي ن   Black 1972 )بال )
 β= 0) .للصلر) مسعوي بيتع مععم  هو بعتستثمعر التعبير ستبدا  ههاإ يمك  وبعلتعلي

  : ماركويتز تنويع فرضية إسقاط 5-1-3
 فئة هنع  أ  اثب  الواق  أ  إال ن السعه  يتجعه  التنوي  أن  أي االستثمعرية المحلظة لتكوي  معركويتى تنوي  فرضية عل  يقوم النموه  أ  بمع

   .معركويتى بتنوي  مبعلتهم يعني عدم ممع المثعليةن المحلظة متعنيه ال المستثمري  م 
  : التوقعات تجانس فرضية إسقاط 5-1-4
 المثعلية الحوافظ إختالف إل  يؤدي ممع ن المعيعرية وتبعينهع وإنحرافعتهع العوائد بشت  المستثمري  توقعع  في إختالف هنع  أ  إل  توصلوا أي

    . المستثمري  بعختالف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المرجع السابق   –( تحليل وتشكيل المحافظ المالية 1)
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    , مرج  سبق هكر  ادار  محلظة االوراق المعلية عل  مستو  البن  التجعر ( سعر  بوىيد , 5)

  : الكامل السوق فرضية إسقاط 5-1-5
 إستقعط ن الضترائ  فرضتية وإستقعط ن للمععمال  تكعليف وجود عدم فرضية كإسقعط أخر   فروض عد  طإسقع يعني اللرضية ههه إسقعط إ 

 . المستثمري  جمي  إل  المعلومع  فرضية وصو 
  : أخرى إنتقادات 5-1-6

 تتتثير ن الستيولة تتتثير منالتضتخ تتتثير ن محلظتة الستوق مكونتع  إلت  الموجهتة كعتنتقتعدا  أخر  إنتقعدا  هنع  اتنتقعدا  ههه إل  بعتضعفة
 أقتر حيت  النمتوه ن إليت  توصت  لمع مغعير وهها المتوق  الععئد في التتثير إل  تؤدي وكلهع عوام  ن... الصنععة تتثير ن الحجم تتثير ن التوقي 

 . فقط بيتع مععم  م  بتتثير يتغير المتوق  الععئد األخير بت  هها

: ( R . Roll ) 5-7  انتقادات رول    
 كمتع ن مغتعير  بطريقتة الرأستمعلية تستعير األصتو  نمتوه  إنتقتعد فيهتع تنتعو  المشهور  المقعال  م  سلسلة 1977 سنة رو  ريتشعرد قدم قدل

 . محعفظ االستثمعر ولقيعا أداا النموه  تختبعر مغعير  طريقة إل  خاللهع م  تطرق
 ومععم  المتوق  الععئد بي  خطية وجود عالقة إل  أدي الهي األمر هو كلت ال المجموعة حدود يعتمد عل  السوق محلظة وجود أ  عل  وركى
 بطريقتة إستتعمعل  أو النموه  إختبعر إمكعنية يجع  ممع الكفان الحد عل  محلظة توجد أي عل  العالقة ههه نطبق أ  الممك  م  أن  إال ن بيتع

 علت  يقتوم النموه  إعتبر بت  أن  إال بعتضعفة ن السوق محلظة هي فعال أي كلت  فعال هي المحلظة ههه أ  م  نتتكد أوال أ  علينع يلىم علمية
 المحلظتة بتت  يبتي  الواق  بت  يؤكد رو  حي  في فقط استثمعرا  معلية م  تتكو  محلظة هي المكونة المحلظة أ  أي ن معركويتى إفتراضع 

 االستتثمعر محلظتة مصتطل  إستتعمع  علت  يؤكتد فهتو لها ن ... البشري المع  رأا عقعرا ن ن كريمة نأحجعر هه  م  أيضع تتكو  أ  يمك 
  (.0الكلت )  السوق محلظة م  بدال

 
  : (5)الرأسمالية األصول تسعير نموذج إختبار 5-3

 
 : والتقاطع الميل إختبار 5-3-1
 أ  إلت  توصت  حيت  ن 1969 ةستن  George douglas دوقتالص جتور  دراستة هتي النمتوه  بعختبتعر إهتمت  التي الدراسع  أول  م 

 توص  النتيجة ونلا المخعطرن م  الخعلي اتستثمعر عل  الععئد معد  بعختالف يختلف  المتوق  الععئد محور م  المع  رأا سوق خط تقعط 
  1972 .سنة  "Sholes "شولى و "Miller "إليهع ميلر

 
يلتوق  ععئتد معتد  عنتد يكتو  التقتعط  أ  علت  الدراستة ههه أكد  حي   1972  سنة Jensen  وجنس  " " Miller "لميلر أخر  ودارسة
 األخير  ههه الخىانةن أهونع  إل  تعرضهم خال  م  وىمالئ " Black " بال  بين  مع وهها المخعطرن م  الخعلي االستثمعر عل  الععئد معد 
 ن تمعمتع المختعطر مت  الختعلي االستتثمعر عل  ععئد معد  مععم  بيتع مسعو  للصلر وليس  كعستثمعرا  ها  ها  كعستثمعرا  اعتبروهع التي
 ع  يختلف التقعط  نقطة الععئد عند معد  أ  إل  وتوصال هها م  التحقق 1979 سنة  "Mac Beth " معكب  و "Fama "فعمع حعوال وقد

  المخعطر م  الخعلي االستثمعر عل  الععئد معد 

 
 : لالستثمار للعائد على كمحدد بيتا معامل اختبار 5-3-7

 ععئتد دالتة عت  عبتعر  فهتو وبعلتتعلي للمختعطر منعست  مقيتعا "β " بيتتع  مععمت  اعتبتعر علت  يقتوم الرأستمعلية األصو  تسعير نموه  أ  نعلم
 لمنتظمةا المخعطر تبق  فيمع ن المنتظمة غير المخعطر م  يتخلص الهي تنوي  معركويتى عل  أيضع يقوم كمع ن لالستثمعرا  بعلنسبة االستثمعر

 . الععئد في يتمث  الىم تعويض عل  في مقعبلهع يحص  التي
 فتي االستتثمعر مت  كتال دراستتهمع تضتمن  حيت  1975ستنة " Friands "   وفرندا "Blume "بلوم  قب  م  النتعئج لههه اختبعر قدم وقد

 المنتظمتة غيتر المخعطر م  التخلص لنع يضم  تنويعع عةمنو تك  لم المحعفظ ههه إل  أ  توصال وبهها ن البشرية والموارد والعقعرا  األسهم
 بيتع مععم  وأخه غير مقبو  المحلظة مخعطر تقييم وأ  ن متجعنسة ليس  المستثمري  توقعع  أ  البعحثي  لنلا أخر  أثبت  دراسة كمع ن كليع
(β)لكولي  أخر  دراسة توجد كمع ن االستثمعر عل  الععئد معد  ضوئ  عل  يتحدد الهي الوحيد المتغير ليا" cooly"  1977 سنة وىمالئ 

 (.  9التلرط ) و كعاللتواا "β "مععم  جعن  إل  الععئد لتحديد أخر  مقعييا هنع  أ  إل  خاللهع م  توص 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  954)  ص   ن سعبق هكر  مرج  ن اتستثمعر مجع  في الحدي  اللكر : هندي إبراهيم منير (0)

  , مرج  سبق هكر        ادار  محلظة االوراق المعلية عل  مستو  البن  التجعر سعر  بوىيد ,  (5)
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       956سعبق, ص  مرج  ن اتستثمعر مجع  في الحدي  اللكر:هندي إبراهيم منير (9(
  : السوق خط اختبار 5-3-3
 ستنة   "Mac beth "ومعكبت  " Fama "فعمتع و 1988 ستنة ووي لكتعرو  دراستة كشتل  لصتددا هتها فتي و منحنتي أو مستتقيمع كون  أي

 وبتوق لمكليتعني دراسة كشل  حي  العكا أثبت  أخر  دراسع  هنع  أ  إال مستقيم وليا منحني خط هو المع  رأا سوق خط بت  1973
 إحصعئي .   داللة تمل  ال ولكنهع – مستقيم خط هو المع  رأا سوق خط أ  أي – خطية هي العالقة أ  1974 سنة
 . اتجعهي  في يتطور هها النموه  جع  ممع ن الرأسمعلية األصو  تسعير نموه  حو  وأبحع  مقعال  عد  روو  قدم لقد

 "وفعرستو  Gibbons "جيبتو " " الستوق بىععمتة محلظتة الختبتعر حسعستية واألقت  ن فععليتة األكثتر بعلمنهجيتة إهتتم : األول االتجرا   -

Ferson  " وشعنكع  1985 سنة " Shanken" المحلظة أداا قيعا حو  ينص  اهتمعمهم كع  حي  ن . 
 ن ل  الموجهة االنتقعدا  مراعع  م  وهل  ن أخر  نمعه  ونظريع  لتطوير الرأسمعلية األصو  تسعير نموه  عل  اعتمد : الثاني االتجا  -

 . حةبالمراج التسعير نظرية النظريع  ههه أهم وم 
 ن بيتع بمععم  تقعا المخعطر ههه أ  و المتوق  دالة للععئد هي المنتظمة المخعطر أ  إل  خلص الرأسمعلية األصو  تسعير نموه  فإ  وبعلتعلي

 معتد  القتومين التدخ  بتغيترا  يتتثرالععئتد قتد إه ن واحتد ععمت  ولتيا العوامت  مت  محصتلة العديتد هتو المتوقت  الععئتد أ  يثبت  الواق  أ  إال
 محلظتة بتت  يجتىم MEDAFنمتوه   أ  يبتدو هتها إلت  بعتضتعفة العوامت ن مت  نوغيرهم...الصنععي اتنتع  مستو  عل  التضخمن تغيرا 

 بتت  تعتبتر التي األخير  ههه ن بعلمراجحة التسعير نظرية ظهور إل  مع أد  هها هل ن عل  دائمع يد  ال الواق  أ  إال كلت ن محلظة هي السوق
 .وهو مع سوف نتنعولة بش ا م  التلصي  ف  المبح  التعل   ن المخعطر بينهع م  عوام  يتتثر بعد  المتوق  لمحلظةا ععئد
 

 
 :- بالمراجحة التسعير ونظرية العوامل نموذج : الثاني المبحث

 
 ن االستثمعرية المحلظة في اتستثمعر ععئد يالمؤثر  ف بعلعوام  تتعلق فيمع خعصة الرأسمعلية األصو  تسعير لنموه  الموجهة لالنتقعدا  نتيجة
 العوامت  نمتوه  رأستهع وعلت  جديتد  ونظريتع  نمعه  ظهور إل  أد  ممع م  المتغيرا  بعلعديد يتتثر المتوق  الععئد أ  إل  التوص  تم حي 

  .التسعير بعلمراجحة ونظرية
 

  : (0)العوامل نموذج  :األول المطلب
 أخر  إل  فتر  م  المحددا  ههه تتغير وقد معينة ىمنية فتر  خال  اتستثمعر عل  الععئد تحدد لتيا العوام  النموه  هها يوض 

 : الواحد العامل نموذج  -1 
 المععمت  هتها يكتو  فت  ا  نشتعط استتثمعر  وقتد اتستتثمعر عت  المتوقت  الععئد يحدد مشتر  واحد ععم  وجود هو النموه  بهها المقصود إ 

 حسعسية مد  يقيا مععم  أولهع متغيرا  ثال  النموه  هها ويحكم آخر ن أي متغير نأو الصنععي اتنتع  معد  أو ن القومي الدخ  نمو معد 
 للصتلر مستعوية المتؤثر الععمت  قيمتة كتو  حتع  فتي المتوقت  الععئتد فتي يتمثت  , والثتعني  ('β )الععم   تتثير وى  ا  استثمعر للععم  أي ععئد

 للععمت  المتوقعتة القيمتة همتع إضتعفيي  عتعملي  إلت  , بعتضتعفة(εi ) العشتوائي  اتضعفي الععئد فهو الثعل  الععم  أمع , (α) بعلرمى ل  ويرمى
    : يلي كمع ف  ا  استثمعر االستثمعر م  المتوق  الععئد معد  صيعغة وبهها يمك  ن الععئد معد  تقل  ودرجة نلس 

E(Ri)= αi +β'i Ii +εi 

 : حي 
. (i)  E(Ri):   الععئد المتوق  عل  االستثمعر معد

 (αi) : ععئد متوق  ال يرتبط بتعثير الععم  المحدد للععئد. 

 (β'i) : مععم  حسعسية الععئد تجع  الععم  المحدد للععئد. 

. المحدد الععم   : ( Ii ) 
.العشوائي  ( ε i) : الخطت 

 فيكو  بعالستثمعر المرتبط المعيعري انحراف  أمع .اتضعفي للععئد توق م ععئد اليوجد أي(εi= 0) الصلر  εiيسعوي  أ  المتوق  وم 

(δεi) ,يلي كمع المعيعري إنحراف  يكت  هها االستثمعر خطر لصيعغة وبعلتعلي : 
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  53, ص  5111القعهر  دسوق  , اقتصعديع  كلعا  البورصة , دار النهضة العربية , الايهع  ( 0)

i² = β'1i² δI i² + δ² εi δ 
 

   :   في فيتمث (j) و  (i) نشعطي  استثمعريي  بي  التغعير أمع

Cov (i,j) = β'i β'j δI² 

  

 : حي 
. (j) و (i)   تغعير النشعطي  االستثمعريي : cov(i,j) 

.الععم تجع    (i)  النشعط االستثمعر حسعسية  : β'i 

.الععم تجع    ( j )  النشعط االستثمعر حسعسية  : β'j 

المععم  المؤثر ف  الععئد.  تبعي   : δi²  

 للنشتعطي  العشوائي الخطت بي  ارتبعط يوجد ال و,  ε العشوائي والخطت الععئد في المؤثر الععم  بي  ارتبعط يوجد ال أن  افتراض م 

 . (εj ) و   (εi)  بي  أي

 تسعير نموه  عل  النموه  إسقعط  يتم أي,   Ii = (RPM – RF)أن   أي ن السوق محلظة ععئد هو المشتر  الععم  أ  اعتبرنع وإها

 :  (1)يلي مع فينتج الرأسمعلية األصو 

E(Ri)-E(Rf)=αi+( Rpm-Rf)β'I+εi 

 : حي 
. المتوق   (i) النشعط االستثمعر   ععئد   : E(Ri) 

المخعطرالععئد عل  االستثمعر الخعل  م    : RF 

 : يلي كمع أيضع المععدلة ههه غةصيع ويمك 

E(Ri)= αi +(RPM – RF ) β'I + ε i + RF 

E(Ri)= αi + β'I RpM –β'I Rf + ε i + RF 

E(Ri)= αi + RF (I-β'I ) +β'I RpM +εi 

 

  : العوامل نماذج في التنويع 1-1
 المنطتق نلتا إتبتع  متع تتم وإها ن لمخعطر المنتظمةا فقط لتبق  المنتظمة غير المخعطر م  التخلص عل  التنوي  يعم  نظرية معركويتى حس 
 غيتر المختعطر مت  بدال المشتر  بعلععم  ترتبط ال التي المخعطر م  التخلص هنع عل  يعم  التنوي  أ  هو واحد فعرق م  العوام  نمعه  في

 :    يلي كمع صيعغت  يكم  المحلظة خطر أ  يعني ممع ن المنتظمة

 

δp² = ∑( Wi β'I )²δ² I + ∑ W²i  δεi² 
 

 : حي 
خطر المحلظة االستثمعرية الكلية.   : δp² 

 i : النشعط االستثمعر . 
 n : عدد االنشطة االستثمعرية ف  المحلظة. 

 δ i: المخعطر المرتبطة بعلععم . 

داخ  المحلظة.        (i)  Wi : وى    ك  نشعط استثمعر 

ستثمعر . والت  يكو  مصدرهع المنشع  المصدر  لهها النشعط اال  (i)  المخعطر المرتبطة بعلنشعط االستثمعر : δεi² 

   

 بعلمخعطر خعص الثاني والقسم ن بعلععم  بعلمخعطر المرتبطة خعص األول القسم : قسمي  م  يتتلف الخطر أ  نجد الصيعغة ههه تتملنع مع إها
 المرتبطة المخعطر أمع ن بعلمنشت  المرتبطة المخعطر تخليض عل   يعم العوام  نمعه  فعلتنوي  في وبعلتعلي ن نلسهع المنشت  بظروف المرتبطة

 . التنوي  بلع  تنخلض أ  لهع نتوق  أ  يمك  فال بعلععم  المشتر 
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    ( 945, )ص سعبق هكر  مرج  ن اإلستثمار مجال في الحديث الفكر:هندي إبراهيم منير( 0) 
  : المتعددة العوامل نموذج -2

ن معتدال   اللعئتد  أستععر بخصوص ن كعلتوىيعع  عديد  بعوام  للمحلظة المكونة االنشطة االستثمعرية تتثر إل  المتعدد  العوام  نموه  يشير
 . ععملي  م  بتكثر صخع يكو  قد كمع ن فقط بععملي  خعص يكو  النموه  وقد ن اتقتصعدي النمو معدال  ن التضخم مععدال  العوائد , 

 : العاملين نموذج 2-1
 المتوقت  الععئتد صتيعغة فتيمك  بت  متعلتق حسعستية مععمت  الععملي  م  ولك  ن بععملي  يتتثر النشعط االستثمعر  ععئد أ  اعتبرنع إها

  :كمعيلي (i) بعلنشعط االستثمعر  الخعص والخطر
 :الععئد يصعغ

E(Ri) = αi+ (β'I1 x I 1) + (B'I2 x I2 ) +εi 

 : حي 
I2, I1  : السوق  في االستثمعرا  كعفة عوائد عل  يؤثرا  اللها  الععمال  يمثال . 

  :  فيصعغ الخطر أمع
 

δ²i = β'I1² δ I1² + β'I2 δ I2²    

 
 ( عل  التوال   I2( و ) I1يمثال  تبعي  الععملي  )   δ I1²  &δ I2²حي  ا  : 

 

 : عاملين من ألكثر العوامل نموذج 7-7
 تؤثر ب  ن االنشطة االستثمعرية كعفة تؤثر عل  أنهع بعلضرور  يعني ال هها أ  إال ن مشتركة عوام  بعد  يتتثر النشعط االستثمعر  ععئد أ  أي
 النمتوه  تحديتد علت  قدرتت  ومتد  المستتثمر تحليت  أهميتة تبترى وهنتع دو  أخترن معتي  قطتع  فتي تعم  بمنشآ  متعلقة انشطة استثمعرية في
 بنتتعئج هلت  اليخت  حتت  العوامت  بتي  قويتة عالقة وجود عدم م  بعلتتكد وأيضع ن منهع واحد ك  وقيمة العوام  عدد م  بتحديد وهها ن مالئمال

 يلي:   كمع النموه  صيعغة ويمك  ن النموه 

E (Ri) = αi + (β'I1 x I1 ) + (β'I2 x I 2 ) +....+ (β'I n x I n ) + εi 

E(Ri)=αi+Σ(βIjxIj)+εi 

 :حي 
:n للنشعط االستثمعر .  المتوق  الععئد في تؤثر التي العوام  عدد 
 : ـ ب فتصعغ المخعطر حجم أمع

δ²i= (β'I1²ҳ δI1²) + (β'I2² ҳ δI2²) +…...+ (β'Ij² ҳ δIn² )  

δ²i = ∑( β'Ij² ҳ δIj² )  

 
 : التعلية الصيعغة نستنتج االستثمعرية المحلظة عل  النموه  تطبيق تم مع إها

E (RP) = αp + (β'I1 x I 1 ) + (β'I2x I2 ) +…+ (β'In x In ) 

δ²p = (β'I1²ҳ δI1²) + (β'I2² ҳ δI2²) +…. +(β'In² x δIn² )      

 

 : القطاعية العوامل نموذج -3
المرتبطتة  الشتركة  إلي تنتمي الهي اتقتصعدي للقطع  وفقع االستثمعرية المحلظة انشطة تصنيف عل  أسعسع يقوم النموه  هها بنعا إ 
  : يلي كمع (i)للنشعط االستثمعر  بعلنسبة النموه  صيعغة ويمك  النموه  يتضمنهع التي القطععع  عدد نحدد أ  البد ثم وم  (1)بة

E (Ri) = αi +(β'I 1x I1 )+(β'I2 x I2 ) +…..+ (β'In x I n ) 

 : حي 
 : I n..........  I2 I1  النشعط االستثمعر .  ععئد في المؤثر  القطععية العوام  تمث 
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 28, ص  سعبق هكر   مرج  ن الدسوقي إيهع  ( 1)
 

بهتها  المرتبطتة الشتركة إليت  تنتمتي الهي طع المرتبط بعلق الععم  وهو واحد بععم  ععئده يتتثر نشعط استثمعر  ك  أ  نجد النموه  هها وحس 
 اترتبتعط درجتة أ  علت  د  كلمتع كبيترا كتع  كلمتع ألنت  ن جتدا صتغير يكو  أ  البد ههه العوام  بي  اترتبعط مععم  أ  نجد وكهل  ن النشعط
 . أصال قطععية العوام  ههه إعتبعر يمك  فال ن وبعلتعلي كبير 
وه   االنشطة االستثمعرية عوائد في تؤثر عوام  أسعسية خمسة حوالي وجود إل  أشعر  التطبيقية لدراسع ا معظم أ  إل  وتجدراتشعر  هها

 :كمع يلي
 . المتوق  التضخم معد  في التغير -0
 . التضخم في المتوق  غير التغير -5
 . الصنععي اتنتع  في المتوق  غير التغير -9
 . اللعئد   معدال وشروط هيك  في المتوق  غير التغير -9

 : يلي كمع تل  العوام  حدد  التي الدراسع  بعض هنع  أ  إل  بعتضعفة
 . المهملة المخعطر -0
 . اللعئد  معدال  وشروط هيك  -5
 . واتنكمعش التضخم -9
 . الكعملة السوق مخعطر -9

 األصتو  تستعير لنمتوه  الموجهتة ة لالنتقتعدا نتيجت وجتد  نمتعه  هتي بت  ن تتواى  بنمتعه  ليست  العوامت  نمتعه  أ  إلت  نشير األخير وفي
 اتعتبتعر بعتي  يتخه تواى  نموه  إيجعد ضرور  إل  أد  األمر وهها ن في  تؤثر عد  عوام  محصلة هو المتوق  الععئد بت  تبي  ن الرأسمعلية

 األخير هها بعلمراجحة لنموه  التسعير عل الت المطل  في التطرق سيتم لها ن الرأسمعلية األصو  تسعير نموه  عل  أجري  التصحيحع  التي

 . الوق  نلا في تواى  ونموه  عوام  نموه  يعتبر الهي
   :(0)التسعيربالمراجحة نموذج :المطلب الثاني

 مستتثمرن كت  منلعتة تعظتيم علت  يقتوم حيت  الكالستيكي الجىئتي بعالقتصعد خعص نموه  ع  عبعر  هو الرأسمعلية األصو  تسعير نموه  إ 

  .المراجحة منطق عل  يعتمد الهي ( APT )بعلمراجحة  التسعير نموه  عكا
 تتدر  المراجحتة تستعير نظريتة أ  فتي يتمثت  الموجتود االختتالف أ  إال ن العوامت  نمتعه  مبتعدئ نلتا علت  بعلمراجحتة التسعير نظرية تقوم

 العوام    نمعه  عكا عل  اهتمعمعتهع بي  التواى 

 :بالمراجحة تسعيرال لنظرية العام اإلطار -1
 النشتعط االستتثمعر  ععئتد بتي  العالقتة للتتواى  تحكتم نظريتة المراجحتة تستعير نظريتة تعتد : بالمراجحرة التسرعير بنظريرة التعريرف 1-1

 لنمتوه  بتدي  بمثعبتة تعتبتر وهتي ن 1976 ستنة  ( ROSS )روا  طترف ستتيل  مت  عرضتهع تم الععئد ن وقد هل  في المؤثر  والمتغيرا 
 ( .9المراجحة) تسعير نظرية م  خعصة حعلة هو الرأسمعلية األصو  تسعير نموه  فإ  أدق بمعن  ( 5الرأسمعلية) األصو  تسعير
 التستعير نظريتة أ  فتي يكمت  االختتالف األسعستي أ  إال العوامت ن نمتعه  مكونتع  عت  تختلتف ال بعلمراجحتة التستعير نظريتة مكونتع  إ 

 النشتعط االستتثمعر  ععئتد بتي  العالقتة تحكتم أنهتع أي الرأستمعليةن تستعير األصتو  نمتوه  شتت  هلت  فتي شتتنهع تتواى  نظريتة هي بعلمراجحة
 :التعلية المععدلة في موض  كمع هو الععئد هها عل  المؤثر  والعوام 

E(R i ) α i βI1  βI2 ... β In I n Ɛ i 

 :تمث  حي 

E( Ri)  : النشعط االستثمعر   عل المتوق  الععئد معد.    
α i  :بعلعوام  المرتبط غير النشعط عل  المتوق  الععئد.    

  I1  , I2  ,..., I n   : وعددهع نشعط استثمعر  لك  المشتركة العوام n   

 Ɛ i  :ب  المرتبط اتضعفي النشعط عل  المتوق  الععئد.    
β, β,…. β In    :   للنشعط  المتوق  الععئد حسعسية مععمال (i ) للعوام.  

 العوامت  مت  بمجموعتة الععئتد فيت  يتتتثر وجتىا منتتظم منتتظمن غيتر جتىا: جىأي   إل  ينقسم الععئد فإ  المراجحة تسعير لنظرية فوفقع وعلي 
 األصتو  تستعير لنمتوه  ستبةبعلن يلعبت  التهي التدور نلا للععم  بعلنسبة يلع  الهي هها األخير ن حسعسية بمععم  مرتبط ععم  وك  المشتركة
 السوق المصرف .    هو هنع الععم  أ  إال الرأسمعليةن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 , مرج  سبق هكر  ادار  محلظة االوراق المعلية عل  مستو  البن  التجعر سعر  بوىيد ,  (0)
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     202, ص  هكر  سعبق مرج  ناإلستثمار مجال في الحديث لفكرا: هندي إبراهيم منبر (5)

    950ص ن 2000 اإلبراهمية  الجامعية الدار،)التجارية البنوك و البورصة(المالية المؤسسات : الحناو، صال  محمد( 9)

 :بالراجحة التسعير نظرية افتراضات 1-2 
 مت  حتدد المراجحتة حيت  منطتق علت  تعتمتد الرأستمعلية األصتو  لتستعير للتةمخت مقعربتة بتقديم 1976 سنة  " Stiven Ross"روا  قعم

 :النظرية عليهع بني  التي الثال  الفروض خاللهع
 .ضرائ  شك  في تكللة أو لإلفالان أو تكللة للمععمال ن تكللة وجود عدم يعني ممع الكعملةن بعلمنعفسة السوق اتسعم  -

 .العوام  م  لعدد يخض  النشعط االستثمعر  ععئد محصلة - 
 (.  0ثروت ) تعظيم إل  دائمع المستثمر يسع  - 
 : أخر  ثال  فروض "Gruber" et " Elton" وجريبر  إلتو  و  "Harington "هعرينجت  أضعف وقد
 .ععئد النشعط االستثمعر   في المؤثر  العوام  ومعهية عدد بشت  المستثمري  توقعع  تجعنا  -
 . المراجحة بلرص تحيط مخعطر توجد ال  -

 .اتقتراض ومعد  اتقراض معد  بي  تسعوي - 
  

 :المراجحة تسعير نظرية في التوازن -2
 عمليتة تبتدأ هلت  حتدو  عتدم وعنتد ن  نلتا الععئتد تحقق العوام  لنلا تتعرض التي االنشطة االستثمعرية فإ  المراجحة تسعير نظرية حس 

وعدم الدخو  ف  االنشطة االستتثمعرية  المرتل  المتوق  الععئد ها  للدخو  ف  االنشطة االستثمعرية بعندفع  المراجحو  حي  يقوم ن المراجحة
 وبعلتتعلي تكتعليف النشتعط الثتعن   نوانخلتعض ععئده انخلعض وبعلتعلي تكعليف النشعط االو  ارتلع  هي والنتيجة ها  الععئد المتوق  المنخلض ن

 يصتب  األخيتر النشتعطي  وفتي ععئتد بتستعوي وهلت  أربعح المراجحتة تختلي أي النشعطي  ععئد يتسعو  أ  إل  العملية وتستمر ععئده ن إرتلع 
 استتثمعر علت  ععئتد أي التىم  مقعبت  ععئتد إلت  بعتضتعفة ن للعوام  المصعحبة المخعطر يعوض ع  ععئد ع  عبعر  النشعط االستثمعر  ععئد
 تواى . نظرية هي اجحةالمر تسعير فنظرية وعلي  (ن5) م  المخعطر خعلي
 

 ا  اللرق الجوهر  بي  نظرية تسعير المراجحة ونموه  تستعير االصتو  الراستمعلية هتو:  -APT - المراجحة تسعير نظرية اختبار -3
 تثرفيتت المراجحتة تستعير نظرية ععئد أمع ن المنتظمة المخعطر وهو الععئد في يؤثر ومعلوم وحيد متغير عل  يشتم  " MEDAF "نموه   أ 

 .النظرية مصداقية بعختبعر القيعم م  يمنعنع ال األمر هها لك  المتغيرا  ههه ومعرفة تحديد يمك  أن  ال إال ن متغير م  بتكثر
 مقدمتة وفتي المالئمتة (I)العوامت  تحديتد مت  األمتر البتد بهتها نقتوم ولكتي ععم ن ك  حسعسية مععم  تقدير يتطل  النظرية صالحية اختبعر إ 

    .واحد آ  في   βI , I م   ك  قيمة تقدير في  الهي يتم المدخ  هل  هو ععم بقبو  تحظ  يالت الطرق
 علت  االعتمتعد يعنتي المتدخ  هتها وفتق تستعير المراجحتة نظريتة اختبتعر إ  : الحساسية ومعامالت العوامل بتحديد النظرية اختبار 3-1

 المحلظتة ععئتد علت  تتؤثر التتي المتغيترا  تصتنيف يتتم التحليت  هتها علت  العتمتعدالعتعملي وبع التحليت  عليت  يطلتق اتحصعئي للتحلي  أسلو 
 .مععمال  الحسعسية تحديد إل  وأيضع العوام  عدد تحديد إل  يتوص  التحلي  وهها عوام ن عليهع مجموعع  يطلق في االستثمعرية

 تؤثر عوام  بتربعة الععملي التحلي  م  وخرجع (Roll & Ross)روا  و رو  أجراهع التي تل  المدخ  لهها التطبيقية الدراسع  أبرى وم 
 غيتر التغيترا  في العوام  ههه تمثل  ( ن وقد 1984 – 1980الممتد  مع بي  ) اللتر  خال  وهها ن انشطة المحلظة االستثمعرية عوائد عل 

 الستداد تتتثير مخعطر ومكعفت  ن اللعئد  ألسععر األج  ك هي ن الصنععي اتنتع  نمو معد  ن المتوق  وغير المتوق  التضخم م  ك  في المتوقعة
 فيتؤثرا  الرابت  والععمت  الثعلت  الععم  أمع ن نموهع ومعد  التوىيعع  عل  وبعلتعلي النقدية عل  التدفقع  والثعني األو  الععمال  يؤثرا  حي 
 ( . 9)  المكعس  تل  ب  تخصم الهي المعد  عل 
 ويتعلتق العوائتد حركتة علت  تتؤثر التتي تعيتي  العوامت  يتتم األولى المرحلة فلي ن لمراح  وفقع يتم الععملي لتحلي ا أ  إل  اتشعر  وتجدر هها

 ن الحسعسية بمععم  علي  يطلق مع أو الععم  تتثير قو  قيعا إمكعنية ع  البح  م  خاللهع فيتم الثانية المرحلة أما اتحصعئيةن بعلعوام  األمر
 1986 ستنة الستيعق نلتا فتي أختر  دراستة قتدمع ب  فقط الدراسة ههه يقدمع لم ( Ross & Roll ) روا  و أ  رو  ل إ تجدر اتشعر  كمع
 1980 سنة  " weinstein "وينستع  و   " Brown "براو  كال م  أجراه آخر اختبعر إل  بعتضعفة  " chen "شي   م  بعالشترا  وهها
  1983 سنة " chen "شي   و

  
 

 العوام  تحديد أ  هو السعبقة االختبعر إل  طريقة وج  انتقعد أو  إ  : النظري للفكر وفقا العوامل تحديد خالل من النظرية راختبا 3-2
 مختلتف بتي  إحصتعئية عالقتع  علت  اعتمتعدا وهتها العتعملي التحلي  لنع حددهع م  العوام  عدد تجربة نتعئج هي ب  النظرين لللكر وفقع يتم لم

 ستنةFrancis فرنستيا اقتترح لتها ن الععئتد علت  تتثيرهتع كيليتة تلستير الصتع  مت  عوام  إل  الوصو  إل  يقودنع م ن وههاعع ك  مكونع 
  :العوام  ههه مقدمة وفي نظري بلكر االستععنة طريق ع  عوام  عد  1986

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  51, ص  عبقس مرج  ,دسوقيال إيهع ( 0)
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  206, ص  سعبق مرج  ناتستثمعر مجع  في الحدي  اللكر: هندي إبراهيم منبر( 5)
 220, ص هكر   سعبق مرج  ،اتستثمعر مجع  في الحدي  اللكر: هندي إبراهيم منير (9)

 .السداد تتجي  مخعطر - 
 .اللعئد  اسععر مخعطر - 
 . السوق مخعطر  -
 .الشرائية القو  مخعطر  -

 .اتدار  مخعطر - 
 .السيعسية المخعطر - 
 ( 0) الصنععة.  مخعطر - 
 تستعير نظريتة فتي وارد غيتر األمتر هتها أ  ن إال منتظمتة غيتر ومختعطر ن منتظمتة مختعطر إلت  تنقستم المخعطر ههه مجم  المالحظ أ  وم 

 .كعفة االنشطة االستثمعرية في تؤثر مخعطر تعتبرهع ألنهع وهها المراجحة
 التوىيعتع  معتد  هلت  أمثلة وم  قيعسهع صلع  معينة يمك  إل  تحويلهع م  البد ب  للنظرية اختبعر يعد ال الطريقة بههه العوام  يدتحد أ  إال

 ععئتد حسعستية معتعمال  أنهتع علت  ههه األمثلتة م  مثع  ك  اعتبعر يمك  حي  االنشطة االستثمعرية جود  , مستو   (β)بيتع  النقدية , مععم 
 معينتةن صتلة لكت  ععئتدهع حسعستية مععمت  مت  كتال تتوفر مت  البتد كعينة للنموه  مستخدمة استثمعرية محلظة أي الختبعر وبعلتعلي ن المحلظة
 التتي تنطتوي المختعطر وحتدا  مت  وحد  لك  السوق تسعير تقدير يتم ثم ن نشعط استثمعر  ك  في االستثمعر الععئد عل  معد  متوسط وأيضع
  (ATP).النظرية مععدلة عل  اعتمعدا هاالصلقة وه تل  عليهع
 

 ستبقتهعن التتي والنمتعه  النظريتع  إلت  التتي وجهت  اتنتقعدا  عل  لتجي  جعا  شعملة نظرية هي بعلمراجحة التسعير نظرية أ  يبدو وهكها
 المختعطرن مت  نوعي  محصلة ع   عبعر هو المتظم غير الخطر بت  القعئ  تسعند رأي  أي نظريت  في بة معركويتى جعا مع تؤيد جهة م  فهي

 جهة الععئد المتوق  ن وم  ع  المعيعري بعتنحراف تقديره ويمك  بعلتنوي ن تجنب  يمك  ال منتظم خطر و بعلتنوي  يمك  تجنب  منتظم خطرغير
 التتي االخيتر  هتهه ستمعليةنالرأ األصتو  تستعير نموه  الوصو  إل  إل  قعد  والتي معركويتى تحلي  عل  طرأ  التي التعديال  تؤيد أخر 
الشتعملة  النظريتة هتي النظريتة هتهه تصتب  وبهتها أختر ن ولعوام  المتوق  للععئد دالة االستثمعرية  هو للمحلظة الخطرالمنتظم أ  إل  توصل 
 .سبقتهع التي للنمعه  والنظريع  والجعمعة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 229, ص  هكر  سعبق مرج  هندين ابراهيم منير (0) 

 : االستثمارية المحفظة أداء قياس :الثالث المبحث
متدير المحلظتة  أ  مت  التتكتد مت  البتد الستليمن بعلشتك  االستتثمعرية المحلظتة تدار  إتبععهتع يجت  التتي والقواعتد األستا علت  التعترف بعتد

 بتتداا العالقتة ها  العوامت  و تتمثت  إدارتت  تقيتيم مت  البتد بعلتتعلي و كعفيتة أربعحع تحقيق استطع  أن  نأي جيد بشك  بدوره قعم قد االستثمعرية
 : في محلظة االستثمعر

 . النقدية التدفقع  حسع  عند الحسبع  في للنقود الىمنية أخه القيمة معيعني وهو , بعلىم  ربطهع ويج  األربعح أي : العائد -0
 أو المختعطر الكليتة لقيتعا المعيعري اتنحراف يستخدم بينمع مععم  بيتع ع  طريق المنتظمة المخعطر أو السوق مخعطر تقعا  :طرالمخا -5

 . المنتظمة غير المخعطر
 . االستثمعرية المحعفظ أداا تقييم نمعه  عليهع الصدد يطلق هها في مععيير عد  وهنع  : المقارنة أو القياس معيار -9 
 

 :  (0)االستثمارية المحافظ أداء لقياس التقليدية الطرق : األول بالمطل
المستتثمر  عليت  يحصت  التهي التدخ  الععئتد هتها ويشم  . االستثمعرية في المحلظة اتستثمعر عل  اتجمعلي الععئد قيعا عل  الطرق ههه تعتمد

 : وهل  م  خال  المععدلة التعليةالتقييم  مح  اللتر  خال  الرأسمعلية الخسعئر أو األربعح إلي  مضعفع  
 ت  )+  1س ق ( – ١ س ق (

 ع = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × ١١١

1ق س   
 . معينة ىمنية للتر  بعلمحلظة المستثمر  األموا  عل  الععئد معد = ع:حي 

 . القيعا مح  اللتر  نهعية في للمحلظة السوقية القيمة = ١ س ق
 . القيعا مح  اللتر  بداية في للمحلظة السوقية القيمة =١ س ق
 . القيعا مح  اللتر  نهعية في النقدية التوىيعع  قيمة = ت

 : همع  إفتراضي  عل  المععدلة ههه وتقوم

  خاللهع وليا الىمنية اللتر  نهعية في المستثمري  عل  النقدية التوىيعع  صرف يتم . 

 خاللهع وليا اللتر  نهعية في إال المحلظة وإل  م  نقدية مبعلغ يةأ إيدا  أو بسح  المستثمري  قيعم عدم . 
 , وإضعفة اللتر  نهعية في المحلظة قيمة م  اتيداعع  إستبععد فيج  , الىمنية مبعشر  اللتر  نهعية قبي  إيداعع  أو مسحوبع  حدث  إها ولك 

 . لللتر  الصحي  الععئد معد  م  جدا   قري  عئدع عل  معد  لنحص  اللتر  نهعية في المحلظة قيمة إل  المسحوبع 
 محعفظ استتثمعرية تحققهع التي الععئد بمعدال  ععئد م  معتحقق  بمقعرنة المحلظة االستثمعرية أداا عل  المستثمر يحكم النموه  هها ضوا وفي
 التتخه ألنهع , وهل  المحلظة أداا ع  تعبر وال كعملة غير المقعرنة ههه تعتبر وفي الواق  . السوق مؤشر يحقق  الهي الععئد بمعد  أو , أخر 
 المختعطر  الععئد ومستو  معد  متوسط م  ك  قيعا م  البد االستثمعر محعفظ أداا عند تقييم ولهل  . والمخعطر  الععئد م  كال   إعتبعرهع في

 للمختعطر دو  مراعتعه اتستتثمعر علت  الععئتد معتد  يتعاق علت  تركتى أنهتع التقليديتة علت  النمتعه  يعتع  وعليت  . التقيتيم فتتر  خال  للمحلظة
 . الععئد بهها المرتبطة

 
 :   (5)والمخاطر لقياس اداء محافظ االستثمار العائد نماذج المطلب الثانى:

 المستتخدمة فتي ا المؤشتر أو النمتعه  أهتم ومت  . الحستبع  فتي الععئد والمختعطر تتخه ألنهع , المركبة أو المىدوجة النمعه  أيضع   عليهع يطلق
  جنست  و ن1966 ستنة "Sharpe"شعر  و1965 سنة "Treynor"ترينور م  طرف قدم  نمعه  اربعة هياالستثمعر محعفظ أداا قيعا

"Jensen" و فعمع "  ن 1968 سنةFama  إلت  تعرضتهع رغتم التتي و المجتع  هتها في األول  الطرق م  النمعه  ههه تعدو 1972" سنة 
   المشهور  الطرق أهم م  تعتبر ىال  ال أنهع إال الحديثة ألبحع ا في انتقعدا  عد 
 

 La méthode de Sharp ( 1966) 1- نموذج)مؤشر( شارب   
هتها  علت  يطلتق و,  نستبة صور  في خطرهع و التنوي  جيد  للمحلظة المتوق  الععئد بي  للعالقة عرض ع  عبعر  هو لألداا شعر  مؤشر إ 

  : التعلية بعلعالقة ويحس Sp بعلرمى ل  يرمى و فت  ال  التقل  ,معد  المكع إسم المؤشر
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مرجع سبق ذكره    -( تحليل وتشكيل المحافظ المالية " برنامج محاسبة البنوك والبورصات "1)
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 , مرج  سبق هكر  علية عل  مستو  البن  التجعر ادار  محلظة االوراق المسعر  بوىيد ,  (5)
 

                                                                                               Rf         ــــRp    

Sp= ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

δp 

 :حي 

Sp   :االستثمعرية المحلظة أداا لقيعا شعر  مؤشر ( ( P  

Rp     :القيعا فتر  خال  الععئد معد  متوسط 

Rf    : المخعطر م  الخعلي االستثمعر عل  الععئد معد  

δp : المحلظة لعوائد المعيعري بعالنحراف مقعس  المحلظة مخعطر.     
 علت  يقتوم شتعر  مؤشتر أ  نشتيرإل  أ  والبتد نالخطرر عرالوة يسم  مع أو للمحلظة اتضعفي الععئد مقدار يمث  ( Rp RF ) المقدار  إ  

 منتظمتةن غيتر ومختعطر منتظمتة مختعطر مت  تتكتو  التتي -الخطر قيعا في المعيعري االنحراف عل  بععتمعده - الكلية المخعطر قيعا أسعا
 الكلية المخعطر م  واحد  وحد  ك  نظير االستثمعرية المحلظة تحقق  الهي اتضعفي الععئد الواق  في يحدد شعر  مؤشر أ  القو  يمك  وبهل 
 .المحلظة ههه في االستثمعر عليهع ينطوي التي
 م  المستو  نلا عند ععئد معد  أكبر تحقق ألنهع وهها الجيد األداا ها  المحلظة هي شعر  لمؤشر ممكنة قيمة أكبر تحم  التي المحلظة إ 

 . الخطر مستو  في بينهع فيمع تختلف ت استثمعرية ال محعفظ بي  ترتي  بإعطعا يسم  المؤشر فإ  وبهها الخطر
 انحرافهتع مت  المتدار  المحلظة خطر عل  المتوقعة العالو  بمقعرنة يسم  حي  األداان لقيعا كمرج  السوق خط عل  يعتمد شعر  مؤشر إ 

 كتع  متع إها لمعرفتة وهتها ستوقبعل الخعصة قيمت  م  بعلمحلظة الخعصة قيمت  بمقعرنة شعر  مؤشر يسم  كهل  الكليةن مخعطرهع أو المعيعري
 تهتدده و معتي  هتدف لت  استتثمعرية محلظتة متدير هنتع  أ  نلتترض أكثر اللكر  ولتوضي  الواق ن الخطر لتعويض يكلي للمدير المتوق  الععئد

 المخعطر م  خعلية و أص في وجىا السوق محلظة في المبلغ م  جىا يستثمر أ  إمع ن المحلظة تدار  استراتيجيتع  فتمعم  وبعلتعلي مخعطرن
 :التعل   الشك  في موض  اتستراتيجيتي  بي  اللرق يكو  وبهل  ن خطر  أصو  يختعر أ  وإمع ن

 لألداء شارب لمؤشر البياني التمثيل:  (13رقم ) شكل
 

                                                                             Rp 
 
 

                                    M                         B 
                                                             A 

                                                                          
                                                         A’  B’                     Rf 

 
               

 

                 δp                  

 هكر  سعبق مرج  هندين ابراهيم منيرالمصدر : 
   :أ  القو  يمك  الشك  خال  م 

 الخطوط م  كال مي  يسعوي شعر  مؤشر "B RF " / "A RF "/""MRF

 المحلظة أداا "A "  المحلظة أداا م  أفض " 'A"مت  الخعليتة األصتو  و الستوق محلظتة بتي  توليلتة عت  عبعر  هي التي 

δ A      δ A                            متمعثلة مخعطرتهع درجة أ  العلم م  المخعطر

 المحلظة أداا " B"  المحلظة أداا م  أفض " 'B" مت  الخعليتة األصتو  و الستوق محلظتة بتي  توليلتة ع  عبعر  هي التي 

  متمعثلة فهي مخعطرتهع درجة أمع المخعطرن
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  يختتعر بتي  نجتده لتها الجيتدن األداا ها  المحلظتة يختتعر أ   لت بتد ال الكتفا المتدير إ"A"   و" B"  بعستتعمع  و أنت  إال 
 Bللمحلطتة  شتعر  مؤشترا  ا   (’A-A)اللتعرق  مت  أكبر (’B-B)اللعرق  أل  وهها "B" المحلظة يختعر شعر  مؤشر

A " اكبر م  مؤشر شعر  للمحلظة "
 المؤشتر يكتو  وعنتدمع للستوقن شعر  مؤشر و للمحلظة شعر  مؤشر بي  يقعر  أ  علي  البد لظت نمح أداا قيعا أراد إها المدير فإ  من  و

 .السوق أداا م  أفض  المحلظة أداا أ  يعني فهها بعلسوق الخعص المؤشر م  أكبر بعلمحلظة الخعص
 و ن بعلسوق الخعص شعر  مؤشر يسعوي بهع الخعص شعر  مؤشر فإ  السوق خط عل  تق  محلظة ك  أ  هي إليهع الوصو  يمك  وكنتيجة
 مؤشر يكو  وبعلتعلي ن السوق خط مي  م  أكبر بمي  يتميى الخط هها أ  يعني فهها السوق خط م  أعل  يكو  خط عل  تق  محلظة ك  كهل 
   .للسوق شعر  مؤشر م  أكبر للمحلظة شعر 
 متمعثلتة ن لقيتود وتخضت  المتشتعبهة األهتداف ها  المحتعفظ تلت  بتي  رنتةالمقع فتي إال استتخدام  يمكت  ال شعر  أسلو  أ  إل  اتشعر  وتجدر
 المحلظتة داخت  تتوفر  متع إها التنوي  فكر  أ  البعض وير  المحلظةن مخعطر لقيعا المعيعري االنحراف عل  يعتمد شعر  مقيعا إ  كهل 
 (.0)  (β)بيتع  بمععم  تقعا والتي المنتظمة فقط المخعطر وتبق  المنتظمة غير المخعطر عل  القضعا يعني هل  فإ 

 
  Méthode de Treynor( 1965) :ترينور )مؤشر(نموذج -5

الراستمعلية  األصتو  تستعير نموه  عالقة عل  هل  في معتمدا ناالستثمعرية  المحلظة أداا لقيعا طريقة1965 سنة ل  مقع  في ترينور اقترح

"MEDAF "  التعلية  : 

E( Rp) R F β p( E( R M) Rf) 

 -β = 1 )) للواحد مسعوي بمحلظة السوق الخعص بيتع مععم  أ  العلم م  – المرغو  الععئد م  المحقق الععئد يتسعو  فعندمع
   التعلية بعلصيغة الرأسمعلية األصو  تسعير نموه  مععدلة كتعبة يمك 
 

RP – RF                   RM – RF 

 ــــــــــــــ= ــــــ   ــــــــــــــــــــ  

βf                             βM  

 

 المنتظمتة للمختعطر بعلنستبة المختعطر مت  الخعلي والععئد الجيدن بعلتنوي  تتميى التي المحلظة ععئد بي  اللرق نسبة تسعوي توض  العالقة وههه
 .للواحد مسعوي للمحلظة بيتع  مععم أ  اعتبعر عل  المخعطرن م  الخعلي والععئد السوق محلظة ععئد بي  اللرق م 
 حيت  المنتظمتةن غيتر والمختعطر المنتظمتة المختعطر بتي  اللصت  أستعا علت  فيهتع معتمدا محعفظ االستثمعر أداا لقيعا طريقة ترينور قدم لقد

 الععمتة المخعطر قيعا فقط يتم األسعا هها وعل  المنتظمة غير المخعطر عل  القضعا تم وبعلتعلي جيدان تنويعع تنويعهع تم المحعفظ أ  يلترض
 :   التعلية العالقة وفق المحلظة لمخعطر كمقيعا (β)  عبيت مععم  المنتظمة بعستخدام (
 

                                                                                                     RF  Rp  -  

TP =   ــــــــــــــــــــ   

                                                                                                         p  β  
 

 :حي 

Rp  :المحلظة ععئد   P 

:TP األداا لقيعا ترينور مؤشر.  
RF  :المخعطر م  الخعلي االستثمعر عل  الععئد      

p  β  : للمحلظة بيتع مععم  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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      512 -515هكر  , ص  سعبق مرج  الحنعوين صعل  محمد( 0)
 

 تعتبتر ( RM RF) اللتعرق مت  أكبتر قيمتة ها  محلظتة كت  وبعلمقعبت  أداا أحستنهم هتي للمؤشر قيمة أكبر ها  محعفظ االستثمعر إ 
   .األداا لقيعا ترينور طريقة التعلي المنحن  ويمث  للواحد مسعوي بيتع مععم  أ  اعتبعر عل  السوق ظةمحل م  أداا أحس 

 ترينور بطريقة األداء قياس:  (14) رقم شكل
                                                                       

                                                                             Ri   
                                                  1 

                        MEDAF        2 
                                                             T1                                         

                                               T2    
                                                                           RF   

 
 
 

 
                   Bi    

 هكر  سعبق مرج  هندين ابراهيم منيرالمصدر : 
 

  T2 م  أكبر T1 أل  وهها "2 " بعلمحلظة مقعرنة القيعا فتر  خال  أداا المحعفظ أحس  تعتبر "1 " المحلظة إ 
 
 ولتهل , "P" حلظتةالم إلت  ليصت  المختعطر الخعلي مت  بعلععئد يمر الهي للخط مي  بمثعبة هو البيعني الرسم هها في  ( Tp)ترينور  مؤشر إ 
 األصتو  تستعير بنمتوه  الختعص الستوق ختط علت  تقت  األخيتر  هتهه أ  اعتبعر عل  "2 " المحلظة مي  م  أكبر "1 " المحلظة مي  أ  نجد

 (2) المحلظة أداا م  افض  (1 ) المحلظة أداا أ  يعني مع وهها ترينور لمؤشر أكبر قيمة ها  "1 " المحلظة تكو  وبعلتعلي الرأسمعليةن
 

    Indice de Jensen  ( 1968) :جنسن نموذج )مؤشر( -9
 أمع السوق لخط بعلنسبة والموض  الرأسمعليةن األصو  تسعير نموه  عل  يعتمدا  ألنهمع وهها ترينور بمثعبة هو األداا لتقييم شعر  مؤشر إ 

 ععئتد علت  هلت  فتي معتمتدا االستتثمعرية المحلظة ااأد طريقة بتطوير 1986 سنة جونسو  قعمحي   مختلف فعلوض  جونسو  لمؤشر بعلنسبة
 استثمعرية محلظة بنعا أ  يبي  الواق  أ  إل  وتوص  ن   الععدي غير الععئد عل  أو الرأسمعلية األصو  تسعير نموه  يلسره لم الهي المحلظة
 غيتر المختعطر مت  جتىا علت  المحلظتة هتهه يتحتو أ  الممكت  م  ب  ن مستحي  أمر المنتظمة غير المخعطر عل  يقضي جيدا تنويعع منوعة

 .الرأسمعلية األصو  تسعير أغلل  مع وهها منهع التخلص الصع  م  التي المنتظمة
 عبعر  فهو جنس  مؤشر نأمع المحلظة إدار  ع  للمسؤو  التنبؤية القدر  تقدير عل  يعتمد المحلظة أداا قيعا فإ   "Jensen " جنس  حس 
 عوام  عد  ألداا ترتي  تجراا كمقيعا يعتبر ال كمع السوقن محلظة لمؤشر بعلنسبة المعينة المحلظة أداا لقيعا م يستع ال مطلق مقيعا ع 

     : التعلية المععدلة في مبي  هو كمع( a)أللع بعلمععم  لمؤشره جنس  رمى وقد. السعبقي  المؤشري  عكا عل  استثمعرية محعفظ

αP = ( Rp – Rf ) - [βP (RM- Rf) ]  

 

 :حي 

 : αP  المحلظة أداا لقيعا جنس  مععم (p)  

Rf   : المخعطر م  الخعلي االستثمعر ععئد معد 

RM  : السوق محلظة ععئد معد  

βP   بيتع  مععم(β)االستثمعرية  للمحلظة(p)  

Rp  :  المحلظة ععئد معد (p) 
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 االستتثمعر علت  والععئتد المحلظتة ععئد بي  اللرق يمث  فهو األو  فعلمقدار للععئد مقداري  بي  اللرق إيجعد عل  النموه  فكر  وتقوم
 اللترق فتي (β) بيتتع مععمت  ضتر  حعصت  فيمثت  الثعني المقدار أمع ن اإلضافي بالعائد المقدار هها عل  ويطلق المخعطر م  الخعلي

 .المخعطر م  الخعلي االستثمعر وععئد السوق محلظة ععئد بي 
 نمتوه  طترف مت  الملستر غيتر الععئتد فيمثت  والثتعني األو  المقتداري  بتي  اللترق أمع السوق خطر الوةبع المقدار هها عل  ويطلق
 وعنتدمع للمحلظتةن الجيتد األداا يعنتي فهتها موجت  (αp)أللتع كو  مععم  أ  إل  السعبقة المععدلة وتشير الرأسمعليةن األصو  تسعير

 ال المحلظتة ععئتد أ  علت  هلت  فيتد  معتدومع أللتع مععمت  كتو  وأمتع للمحلظتة الستي  األداا إلت  هتها فيشتير ستعل  أللع مععم  يكو 
  .  (0)التواى  ععئد وبعلتعلي السوق ععئد ع  يختلف

 البيتعني الرستم ويمثت  نالستوق  وختط المحلظتة تحققت  التهي الععئد بي  تلص  التي العمودية بعلمسعفة يمث  بيعنيع (αp)أللع  مععم  إ 

 .االستثمعرية  المحلظة أداا قيعا يف جنس  طريقة التعلي
 بنموذج جنسن  الخاصة المحفظة أداء قياس : (15)رقم شكل

 
                                                                          R  

 
                                                                 

                                                         A ـــα >0   
                          α<0                       B              

                       α = 0ـــ                             
                             C                                            RF  

 
                         

                         Bi  
                         

 هكر  سعبق مرج  هندين ابراهيم منيرالمصدر : 
 
 :يلي مع إل  التوص  يمك  البيعني الشك  م 

  بعلمحلظة  الخعص أللع مععم"A" المحلظتة ععئتد بتي  اللرق أل  وهها موج " A " فتتداا عليوبعلتت موجت  الستوق وععئتد 
  .جيد" A "الحلظة

  بعلمحلظة  الخعص أللع مععم" B " المحلظة ععئد بي  اللرق أل  وهها معدوم "B " فتتداا نوبعلتتعلي معتدوم الستوق وععئتد 

 . تواى  ععئد هو المحلظة

  بعلمحلظتة  الخعص أللع مععم" C "   المحلظتة ععئتد بتي  اللترق أل  وهتها ن ستعل" C "  وبعلتتعلي ن ستعل  الستوق وععئتد 
   .سياC " "المحلظة فتداا

 
   :(5)محافظ االستثمار أداء لقياس النماذج السابقة بين المقارنة -4
 جتدا وواضت   واحتد اختتالف هنع  أل  وهها ن جدا ممكنة "Treynore "ترينورو " Sharp "شعر  كال م  نسبتي بي  بعلمقعرنة القيعم إ 
 عت  عبتعر  فهتو ترينتور نستبة أمتع مقتعم δp بتعالنحراف المعيتعري عليت  والمعبتر الكلي الخطر هو  شعر نسبة مقعم أ  نجد حي   المقعم وهو

 فتإها ن ألصتول  المستتثمر توىيت  بكيلية مرتبط فهو الطريقتي  بي  االختيعر طريقة يخص فيمع أمع,  "βp" بيتع بمععم  والمعبر المنتظم الخطر
 مؤشتر علت  يعتمتد أ  عليت  فالبتد محلظتت  أداا ولقيتعا الحعلتة هتهه فلتي واحتد  استثمعرية ظةمحل في ل  المخصص المبلغ كعم  بعستثمعر قعم

 فتإ  ن لالستتثمعر المخصتص المبلتغ مت  فقتط جتىا بعستتثمعر المستتثمر قتعم إها وبعلمقعبت  للمحلظتةن الكلتي الخطتر يتضتم  ألنت  وهتها شتعر ن
 مت  قريبتة نتتعئج تقتدمع  الطتريقتي  فكلتتع حتع  كت  علت  و ن محلظتت  أداا لقيعا رترينو بمؤشر يستعي  أ  الحعلة ههه في علي  البد المستثمر
 و الستوقن لخطتر مستعويع تقريبتع محلظتة ألي الكلتي الخطتر يكو  أي ن كفا تنويعع منوعة استثمعرية محلظة عل  طبق  إها البعض بعضهمع
 .  السوق خطر مؤشر هو و واحد ععم  م  قريبع  سيكونع    " Tp "ترينور و "δp"شعر  م  كال مؤشري فإ  الحعلة ههه فلي بعلتعلي

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 541, هكر   سعبق مرج  ن الحنعوي صعل  محمد( 0)
 , مرج  سبق هكر   ادار  محلظة االوراق المعلية عل  مستو  البن  التجعر ,  سعر  بوىيد( 5)
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 (0)والمخاطر العائد على استخدام نماذج مالحظات :    
 , اتستثمعر محعفظ أداا تقييم في والمخعطر الععئد نمعه  عند إستخدام الحسبع  في تؤخه أ  يج  التي المالحظع  بعض هنع 
  -: التعلية النقعط المالحظع  ههه وتضم

 أن  التقييم القعئم بعملية يعتقد الهي الخطر نوعية عل  تتوقف بينهمع ضلةفإ  الملع لهل  مع حد إل  ترينور نموه  م  شعر  نموه  يتشعب  – ٢
 . دقيقع تمثيال   المحلظة مخعطر يمث 
 يكتو  مععمت  عنتدمع هل  ويحد  . كعمال   تنويعع   االستثمعرية المحلظة تم تنوي  إها السعبقة النمعه  في التقييم نتعئج بي  فروق أية تظهر ال – ١

 مختللتة التقيتيم كعنت  نتتعئج المحتعفظ فتي التنويت  درجع  إختلل  إها وبعلتعلي الواحد الصحي  يسعوي السوق وععئد المحلظة دععئ بي  اترتبعط
 . المستخدم النموه  لنوعية وفقع  
متوستط  يمثت  الستوق ععئتد أ  أستعا علت  االستتثمعرية المحلظتة م  ععئد للمقعرنة المنعس  السوق معد  تحديد العملي الواق  في يصع  – ٣

 التهي األمتر األختر  المنتجع  ععئد متوسط أيضع يضم ب  هل  فقط اليمث  المحلظة االستثمعرية ععئد أ  حي  في االنشطة االستثمعرية عوائد
 . السوق ععئد معد  عل  تعتمد التي النمعه  مصداقية نتعئج في يؤثر
 النموهجتع  المختعطر أهمت  وبعلتعلي فقط المنتظمة المخعطر درجة يتع لقيعاب مععم  عل  يعتمدا  جنس  ونموه  ترينور نموه  أ  يالحظ -9

 يحست  التهي الستوق بتإختالف مؤشتر قيمتت  تختلف حي  العيو  م  الكثير يشوب  كمقيعا للمخعطر بيتع مععم  أ  ع  وفضال   المنتظمة غير
 أسعسهع.  عل  يحس  التي الىمنية طو  اللتر  بإختالف وكهل  أسعس  عل 
 محعفظ اتستثمعرهمع م  نوعي  م  غعلبع   يحد  مع وهها سعلبة نتيجت  أ  تكو  الممك  م  أن  ترينور نموه  عل  المهمة المالحظع  م   -٩

 أ  إال ستعلبة ستتكو  فتي الحتعلتي  النمتوه  نتيجتة أ  مت  الترغم فعلت  . أقت  مخعطر في مواجهة األداا قوية والمحعفظ األداا ضعيلة المحعفظ
 ومقعرنتت  المتوقت  الععئتد لمعرفتة أختر  مر  ضرور  الرجو  األمر يتطل  ممع األداا قو  إل  الثعنية تشير بينمع األداا سوا إل  تشير  األول
  . اتستثمعر محعفظ م  النو  هها عل  للحكم اللعلي المحقق بعلععئد

 
اتستتثمعر  علت  الععئتد معتد  يكتو  حيت  األداا ضتعيلة االستتثمعريةالمحتعفظ  حعلة في سعلبة تكو  قد شعر  نموه  نتيجة أ  نعفلة القو  وم 

 . المخعطر م  الخعلي الععئد معد  م  أق  بعلمحلظة
 مقتعييا أداا تحليت  تنعولت  التتي اتنتقتعدا  مت  للعديتد تعرضت  قتد أنهتع إال الستعبقة النمتعه  قتدمتهع التي اتسهعمع  رغم أن  القو  وخالصة
 . اتستثمعر محعفظ

 
 :      LA décomposition de Fama فاما تجزئة  -5
 كت  أداا تجىئتة يمكت  وبعلمقعبت  بهتعن الخعصتة التلستيرية المععمال  االعتبعر بعي  تتخه لم االستثمعرية المحلظة أداا لقيعا السعبقة الطرق إ 

   المحلظتة أداا في التجىئة وههه التحلي  هها إل  اللض  ويعود ع  اتدار  المسؤو  نوعية االعتبعر بعي  األخه م  عنعصر عد  إل  محلظة
  1972.سنةFama فعمع إل 
 أسعا عل  يقوم كمع الخطر مستويع  في المتمعثلة المحعفظ بي  الملعضلة أسعا عل  يقوم االستثمعرية المحعفظ أداا لتقييم نموهجع فعمع قدم لقد

  .والخطر االنتقعئية :عنصري  إل  األداا تجىئة إل  توص  المتوق نكمع السوق بمنحن  التنبؤ

 نالستوق  ختط عل  وتق  الخطر مستو  نلا لهع محلظة إل  بعلنسبة وهها المديرن بتكوينهع يقوم التي المحلظة أداا تقيا فاالنتقائية
 .سعه  بشك  تكوينهع تم محلظة م  بعلمقعرنة المحلظة خطر بقيعا وهها للمحلظة اتضعفي األداا فيقيا الخطر أمع

 %x م  تتكو (x )   وجود توليلةو  ( βp) المنتظم وخطرهع  ( R p)و ععئدهع  " P "  استثمعرية محلظة وجود افترضنع فإها

 :كمعيلي التوليلة ههه ععئد ع  التعبير يمك  و   " M "السوق محلظة م   (%x -1 ) المخعطر م  الخعلية األصو  م 

R c xR F (1 x)R M 
 "بعلمحلظتة الختعص الستوق بت  خطر نوض  أ  اتشعر  بنع ويجدر الكفان الحد عل  تق  المحلظة ههه فإ  "x " قيمة  تك  ومهمع

P "  بعلعبعر  يعرف βp δM  بتعلرمى عن  يعبر حي βp المحلظتة أداا لتقتدير وبعلتتعلي" P " و ععئتدهع بتي  مقعرنتة إجتراا مت  البتد 

 " P "المحلظتة ععئتد بتي  اللترق أ  القتو  يمكت  وبهتها ( βc βp)المحلظتة خطترل مستعوي بخطتر تتميتى التتي  "c "التوليلتة ععئتد
 بإظهتعر هلت  و للمحلظتة  الكلتي األداا تجىئتة يمك  " فعمع " فحس  بهل  و ن األص  بعنتقعئية " فعمع " سمعه مع تقيا "c " والتوليلة

 :   التعلية الصيعغة في موض  هو كمع الخطر و المدير انتقعئية
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مرجع سبق ذكره    -( تحليل وتشكيل المحافظ المالية " برنامج محاسبة البنوك والبورصات "1)
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 R p R F R p R c (β p ) R c (β p ) R F 

 لتوضي  و الخطر ع  النعجم الععئد لقيعا مخصص فهو الثعني الجىا أمع األصو ن انتقعا ع  النعجم الععئد األو  الجىا يقيا حي 
     : التعلي المنحن  في عرضهع يمكننع " فعمع " تجىئة

 فاما تجزئة :(61) رتم شكل
                                                                           R 

 
 

                                                 
                                    اإلنتقائية                                                           

  للمحفظة الكي األداء                
 

 الخطر                                                            
 

                Bi6i 
 

 293   صذكرة   سابق مرجع الجنار، صال  محمد  :لمصدرا

 

  : االنتقائية 5-1
 تجىئتهتع تتم لقتد و ن الستوق محلظتة وععئتد المحلظتة ععئتد بتي  اللترق تمثت  و المحلظتة انتقتعا و اختيتعر لكيليتة مقيتعا ع  عبعر  االنتقعئية إ 

 المحلظتة مت  بعلمقعرنتة المحلظتة متدير يحققت  التهي الععئد فعئض تقيا الصعفية ةفعالنتقعئي "K"التنوي   ععئد و صعفية انتقعئية ععئد إل  بدورهع

 إ .  التنويت  عمليتة عت  النعجم اتضعفي الععئد فيقيا التنوي  ععئد أمع ن السوق لخطر مسعوي خطرهع يكو  التي و كلت و جيدا تنويعع المنوعة

 المحلظتةععئتد  بي  االرتبعط مععم  أل  هها و موج  تنوي  بععئد يتميى حي  ن ريةاالستثمع المحلظة ععئد مكونع  م  جىا هو االنتقعئية ععئد

 شتك  قتد المتدير أ  علت  يتد  متع هتها ستعل ن يكتو  األحيتع  اغل  فلي الصعفي االنتقعئية ععئد أمع ن الواحد م  أق  دائمع تكو  السوق ععئد و

 مت  و ن لت  تتعترض أ  الممكت  مت  التهي الخطتر فتي الىيتعد  تضتعهي الععئد في ىيعد  تحقق ال مختلف االصو  م  تتكو  استثمعرية محلظة

 .سعلبة تكو  الكلية االنتقعئية أ  عل  يد  ممع موجبة دائمع قيمت  تكو  الهي التنوي  تعوض الصعفية االنتقعئية ههه أ  الواض 

 : الخطر 5-2
 وععئتد تقييمهتع المتراد المحلظتة ععئتد بتي  مقعرنتة بتإجراا قيعست  يتتم و ن ةالمحلظت أداا لقيتعا " فعمتع " عالقتة فتي الثتعني الجتىا الخطر يعتبر

 اختيتعرا  و جهتةن مت  المستتثمر الختيتعرا  كنتيجة يظهرا  ععملي  إل  بدوره الخطر هها يتجىأ أ  ويمك  ن سعهجع تنويعع المنوعة المحلظة

 : المستثمر خطر و المدير خطر ع  عبعر  الخطر صب ي بعلتعلي و ن أخر  جهة م  االستثمعرية المحلظة ع  المسئو  المدير
 

 المستثمر خطر + المدير خطر = الخطر

 
 إها أمتع ن للمتدير مختعطر وجتود عتدم يعنتي ستعهجع تنويعتع المنوعتة المحلظة خطر م  المقيمة المحلظة خطر تسعوي أ  إل  نشير و

 .   (1)قرارات  مخعطر يعوض حت  تحقيق  علي  ج ي الهي الععئد في تتمث  المدير مخعطر فإ  بينهمع فرق هنع  كع 

 

 :(5)لقياس وتقييم محافظ االستثماروالنماذج السابقة  للطرق الموجهة االنتقادات : الثالث المطلب

 بتي  و ن القععديتة األسعستية االنتقتعدا  بتي  نميتى و ن المحتعفظ االستتثمعرية أداا تقيتيم و قيتعا لطترق انتقتعدا  عتد  توجيت  تتم لقتد
   .التقنية االنتقعدا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   93 ص ن هكر  سعبق مرج  ن الحنعوي صعل  محمد( 0)
 , مرج  سبق هكر   ادار  محلظة االوراق المعلية عل  مستو  البن  التجعر ,  سعر  بوىيد( 5)
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 : القاعدية االنتقادات -0
 طترق إلت  الموجت  اتنتقتعد أولهتع و االستثمعرية المحعفظ  أداا لقيعا التقليدية للطرق انتقعدا  عد  بتوجي  1977 سنة Roll " رو  " قعم لقد

 متع خعصتة و ن االستتثمعرية المحلظتة أداا لقيتعا الرأستمعلية األصتو  تستعير نمتوه  استعمع  "رو " انتقد حي  ن جونسو  و ترينور م  ك 

 إمكعنيتة علت  "رو " أكتد كمتع ن كلت  تعتبر أنهع و السوق محلظة أداا قيعا بإمكعنية يتعلق فيمع المؤشري  عليهع بني  التي ضع بعالفترا يتعلق

 إلت  الوصتو  الممكت  مت  وأيضتع ن الستوق محلظة بعلضرور  وليا محلظة ك  أج  م  وهل  ن في  المرغو  المععم  يتضم  مؤشر إيجعد

   للمؤشر دقيق اختبعر بعد وهل  موج  أو سعل  سواا في  المرغو  المحلظة أداا

 النظريتة تتنص التهي الوقت  في الععئد حسع  يتم أسعسهع عل  التي التعريخية بعلمعطيع  ويتعلق جدا مهم كع  فقد "رو " وجه  انتقعد ثعني أمع

 المتدار  المحلظتة بتت  نجتد حيت  المؤشترن وأداا لظتةالمح أداا بتي  تطتعبق وجتود بعتدم يتعلتق آختر انتقعد وج  كمع ن مستقلة عوائد إيجعد عل 

 .المؤشر في مطعبق غير وهها ن األربعح استثمعر إععد  تكعليف أو الصلقة تكعليف تتحم 

 اللترق تبتي  أ  يمكت  ال حي  ن فقط معينة لمد  صعلحة عملية تعتبر اتدار  عل  المسؤولي  المدراا قدرا  أداا قيعا أ  إل  اتشعر  وتجدر

 .التسيير وقدر  الحقيقية اللرص  بي

 
 : منهع نهكر ن التقنية اتنتقعدا  م  العديد هنع  :التقنية االنتقادات -2
 : بيتا معامل بقياس الخاصة االنتقادات 2-1

 إلت  ييتؤد ممتع نتعليتة فتتر  فتي المقتعا بيتتع مععمت  عت  يختلتف معينتة فتتر  في المقعا بيتع مععم  أ  إه ن ثبعت  بعدم مرتبطة وهي
 .أخطعا في الوقو 

 
 : الرأسمالية األصول تسعير نموذج لتقدير الموجهة االنتقادات 2-2
 التتي االختبتعرا  وحست  النظترين الرأستمعلية األصتو  تستعير نمتوه  عت  يختلتف ن التطبيقتي الرأستمعلية األصتو  تستعير نموه  تطبيق إ 

 االستتثمعر علت  الععئتد وقيمتة مستتو  بعرتلتع  المتميتى الستوق ختط علت  الحصتو  إل  أد  التقديرا  أ  نجد الحعال  معظم في فإن  أجري 

  النظري النموه  مي  م  أق  بمي  وأيضع النظري بخط السوق الخعص المخعطر م  الخعلي االستثمعر عل  بعلععئد مقعرنة المخعطر م  الخعلي

 جنسن :  لمؤشر الموجه االنتقاد 2-3
 -Market إستتراتيجيع  علت  بعالعتمتعد الخطتر المنتتظم بتقتدير يهتتم الهي المؤشر ألن  وهها الخصوص وج  عل  جنس  مؤشر انتقعد تم لقد

Timingالسوق بتطورا  الخعصة المدير توقعع  م  انطالقع وهها المحلظة بتصحي  تهتم التي األخير  ههه. 

 " ن وتيتمتع "Grinblatt " ن قترينبالط"Dybvig ديبليتق ن ن روا "Ross " Admati" أدمتعتي ,نلست   جنست  عت  صعدر االنتقعد هها إ 

Titman" , يلي كمع االنتقعد هها عل  الدلي  بتوضي  قعموا حي: 

 المنحنت  فتي المحتعفظ ههه تمثي  تم وقد بيتعن مععم  مستو  حس  وهها محلظتي  بي  االختيعر إمكعنية ل  استثمعرية محلظة مدير أ  لنلترض

 :التعل 
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 MARKET-TIMING ـ ل بالنسبة سالب وجنسن ألفا معامل خاص بحالة تمثيل : (17)رقم  شكل
  

                                                                       Rp-Rf 
 كبير بيتا معامل إختيار                   

 
 

 ضعيف بيتا معامل إختيار          
                                                        A 

 
 

                                                           B 
  

                Rm-Rf                         Rh       Rl                                                               
 

                                                                     C 
 

 هكر  سعبق مرج  هندين ابراهيم منيرالمصدر : 
 خعصتة إشتعر  استتقبع  بإمكعنت  المستتثمر أ  إمكعنيتة أيضتع ونلتترض ن الستوق حعلة حو  مهمة معلومع  عل  يتحص  المدير أ  نلترض كمع

 يختتعر فإنت  األول  اتشعر  استقب  فإها"RL "المعد  م  السوق بتق  وضعية خعصة بتدهور إشعر  و "Rh " المعد  م  أكثر السوق بتحسي 

, ضتعيف بيتتع بمععمت  محلظتة تتميتى فتي االستتثمعر ستيختعر فإنت  الثعنية اتشعر  استقب  إها أمع ن مرتل  بيتع بمععم  تتميى محلظة في االستثمعر

 .الترتي  عل "B " و "A " النقطتي  عل  الشك  في يقعع  االختبعري  وههاي 

 يربط الهي الخط بواسطة عرضهع تم التي العالقة إل  فسيتوص  المحلظةن ههه خطر تقدير في ويرغ  اتستراتيجية بههه يعلم ال مالحظ وأي

 ن ل سع أللع المععم  ها  العمودي المحور م  المتقط  الخط تقعط  نقطة تمث  التي "c " النقطة  عل  الحصو  إل  يؤدي ممع ن النقطتي  بي 

   "c " .أوالمحلظة التوليلة حق في ععد  غير يعتبر الحكم أ  هها إال

 
 :(0)االستثمار محافظ أداء لقياس الحديثة الطرق :الرابع المطلب

 .السعبقة للطرق بديلة كطرق تعتبر جديد  طرق أو تصحيحع  مجموعة إل  التوص  تم حي  جوا  بدو  تبق لم السعبقة االنتقعدا  مجم  إ 

 
 La methode de cornell (1979  :) كورنال طريقة -1
 يترتبط بتدي  رئيستي مبتدأ علت  إعتمتد بت  الكلتت ن المحلظتة علت  وال بيتتع مععمت  علت  ال االستتثمعرية المحتعفظ أداا قيتعا فتي كورنع  يعتمد لم

 االستتثمعرية محلظتت  تكتو  استتثمعرية أصو  عريخت الهي النو  بتن  المدراا م  النو  هها كورنع  إعتبر حي  ن الجيد األداا صعح  بعلمدير

 محلظتت  وتغيترا  مكونتع  دراستة يكلتي وبعلتتعلي العتعدي غيتر الععئتد قيتعا علت  تعتمتد فعلطريقتة ن المعتتعد الععئتد مت  أكبتر ععئتدا وتحقتق

 . المدير هها عل  الحكم يتم حت  االستثمعرية

 أصتوال يستتثمرو  فت  المتديري  بعتض هنتع  أل  وهتها العتعدي والععئتد الحقيقتي ععئتدال مت  كتال تحديتد م  البد الطريقة ههه تطبيق يتم وحت 

 .وموجبة ععدية غير عوائدهع

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هكر  سعبق مرج  هندين ابراهيم منير( 1)

 



54 

 الطريقتة فهتهه لتها ن معلومع  أية عل  الحصو  يمكنهم ال ومستثمري  الالىمة المعلومع  ك  يعلمو  مستثمري  عل  يعتمد كورنع  تحلي  إ 

 مت  العديتد تتطلت  أنهتع أهمهع م  بمسعوئ تتميى أنهع إال المعلومع  توفر عل  يعتمد وأدائ  المدير كلعا  أ  العلم م  ن المديري  بترتي  تسم 

 .والحسعبع  المعلومع 

 
 La mesure de Grinblatt et Titman(1989  :) تيتمان و قرينبالط قياس -2
 positive "بعستم المقيتعا هتها عترف وقتد نجنس   لمؤشر تحسي  أو كتطوير يعتبر مقيعسع 1989 سنة وتيتمع  قرينبالط م  كال اقترحع لقد

period weighting mesure "   الععئتدو الكتفا الحتد علت  الواقعتة المحلظتة ععئتد بتي  لللرق بعألوىا  المرج  بعلمتوسط يحس  حي 

  -المختعطر مت  الختعلي والععئد الكفا المحلظة ععئد – الععئدي  بي  واللرق للواحد مسعوي األوىا  مجمو  أ  العلم م  المخعطرن م  الخعلي

   :يلي كمع المؤشر يكو  وبعلتعلي للصلرن مسعوي

                                                               t 

         GB=  ∑ Wt (Rpt – Rft )                                                                           
                                                            t=1 

 : حي 
: Wt  اللتر  في المحلظة مخصصع  نسبة في الوى   t  

:Rpt اللتر  في المحلظة ععئد t  
: RFt اللتر  خال  المخعطر م  الخعلي الععئد  t 

 كتع  وإها كعفيتةن معلومتع  يملت  ال المتدير أ  يعنتي فهتها للصتلر مسعوي كع  فإها ن المدير عل  الحكم هو المقيعا هها م  المرجو الهدف إ 

 األوىا  سلستلة تحديتد قتةطري أهمهتع م  عيو  المقيعا لهها أ  إال السوقن أمور حو  كعفية معلومع  عل  حعص  بمدير خعص فهها موج 

 لها الالىمةن الشروط تستوفي ترجي  أوىا  سالس  عد  وجود بعتمكع  حي  ن المخعطر م  الخعلي والععئد الكفا المحلظة ععئدي بي  لللرق

 السلستلة لتحديتد " Glen"و  " Cumby "قتال  و كتعمبي مت  لهتع كتال توصت  طريقتة هنتع  أ  إال ن المنعستبة السلستلة اختيتعر الصتع  فمت 

 تنظيم عل  الحصو  بغرض بعلمدير الخعصة المنلعة بدالة يتعلق مع أهمهع م  االفتراضع  م  مجموعة تحديد األخير  ههه وتتضم  المالئمةن

 .المنعسبة السلسلة عل  بعلحصو  تسم  مععدال 

 
 :Marton Le model de Henrikson et 1981 ) )سنة ومارتون هنريكسن نموذج -3
 بعختيتعر المترتبط األداا بتي  تلصت  االستتثمعريةالمحلظتة  أداا لقيتعا طريقتة لهمع مقع  في 1981 سنة ومعرت  هنريكسو  م  كال حاقتر لقد

 مقعرنة الجيد األداا ها  القيم اختيعر في المدير بكلعا  مرتبطة فعالنتقعئية Market- Timing السوق بتوقي  المرتبط واألداا ن المدير وانتقعا

 .السوق بتغيرا  التوق  بكلعا  مرتبط فهو Market- Timing السوق بتوقي  يخص فيمع أمع الخطرن االعتبعر بعي  م  األخه السوق بتداا

 قيمتت  تكتو  حيت  الختعص بنشتعطي  استتثمعريي  فت  محلظتة استتثمعري  المقدر بيتع مععم  أ  فرضية ومعرتو  هنريكس  م  كال افترضع لقد

 :كعلتعلي النموه  صيغ وبهها السوقن ظروف تدهور المدير توق  إها فتتحقق الصغير  قيمت  أمع ن السوق ظروف تحس  رالمدي توق  إها كبير 

Rit RFt αi βi1 (Rmt RFt ) βi2 (Rmt RFt )Dεit 

 :حي 
Rit  : اللتر  خال  المحلظة ععئد " t "  

 RFt:   اللتر  خال  المخعطر م  الخعلي الععئد معد " t " 

Rmt :  اللتر  خال  السوق ععئد " t " 

: D عندمع يحد  العكا0 " "القيمة ويتخه المخعطر م  الخعلي الععئد م  أكبر السوق ععئد يكو  عندمع "1 " القيمة يتخه متغير 
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  :Βi2,Βi1 ,αiالنموه  مععلم 

εi   :المعيعري االنحراف " اتضعفي الععئد " 

 تقتدير يختص وفيمتع, Βi2  ستيكو  بعلمحلظة الخعص بيتع مععم  فإ  المخعطر م  الخعلي الععئد م  أق  وقالس ععئد كع  إها :منطقية وكنتيجة

 طريتق عت  الجيتد انتقتعؤه المدير يثب  وبعلمقعب  ن موج  سيكو Βi2  المععم  فإ  جيد السوق لظروف المحلظة مدير توق  كع  إها ن المععلم

  جونسو  نموه  في الحع  هو كمع موج  يكو  الهي  αi المعلم

 

 Le modèle de Fama et French:  1993 ) )وفرانش فاما نموذج -4
 ن 1993 ستنة وفترانش فعمتع نمتعه  ضتم  عرضتهع تتم العوامت  نمتعه  علت  تركتى التتي االستتثمعرية المحتعفظ أداا لقيتعا مقتعييا عتد  هنع 

 : يلي كمع عوام  بثال  نموه  وفرانش فعمع استعم  وقد ال ن.... 1997 سنة وكعرهع 

 

Ri RF αi βi (Rqi RF ) ζSMBƞHMLγi 

 
 :  حي 
: Ri النشعط االستثمعر  الموجود  بعلمحلظة االستثمعرية ععئد  (i) 

RF :المخعطر م  الخعلي الععئد  

Rqi:مؤشر السوق ععئد      

SMB  : انشتطة  والتتخلص مت  ضعيف مع  رأا ها  عريةانشطة استثم م  مؤلف المرجحة المحلظة ععئد عنده يكو  الهي الععم

 .كبير مع  رأا ها  استثمعرية
HML  : نستبة ها  م  استثمعر فت  انشتطة مؤلف المرجحة المحلظة ععئد عنده يكو  الهي الععم. (book to market) ععليتة 

 صغير  (book to market) نسبة ها  والتخلص م  انشطة

  : ƞ,S, b,a النموه  مععلم 

: γi اتضعفي لععئدا.  

 .عوام  بترب  نموه  عل  ليحص  1997 سنة كعهعر  طرف م  النموه  هها نلا إسقعط تم وقد

 
     :Cannor et Korajczyk  la mesure de performance de  1986 ))سنة وكوراجكزيك كونور مقياس -5

ومجموعتة  المختعطر مت  الختعلي والععئتد المحلظة ععئد بي  اللرق بي  خطية دالة يصف 1986 سنة وكوراجكىي  كونور مقيعا إ 
K   بعلمحلظة ععمة عوام P  ,يلي كمع النموه  صيعغة يمك  وبهها:    

Rp RF αpβp1F1....  β iK FK  

 حيث : 

Rp :المحلظة ععئد P 

RF  :المخعطر م  الخعلي الععئد  

  FK  :بعلععم  المرتبط الععئد K   

 βpK:  المحلظة حسعسية مععم  P للععم K 

: αi بعلنموه  الملسر غير الععئد.  

 االنتقعئية المدير قدرا  أ  يعني فهها سعل  أللع (a )الععم  وكو  ناالستثمعر محعفظ لك  بعلنسبة a  لمععمال  وجود ال التواى  عند
 .رديئة
 
 Modèle de Mazuy et Trynor:  (1966 ) وترينور مازوي نموذج -6
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 تتم فتإها نجنست  بنمتوه  تقريبتع شتبي  نمتوه  بتطتوير قعمتع حي  Market-Timingبعلسوق  يسم  مع عل  يركى وترينور ويمعى نموه  إ 

 وجتود توقت  تتم وإها المختعطرن مت  الختعلي األصت  نستبة م  أكثر السوق محلظة م  نسبة فقدا  إل  يؤدي فهها السوق في تحس  وجود توق 

 بعلعالقة صيغ فقد النموه  ع  أمع ن المخعطر م  الخعلي األص  نسبة م  أق  السوق محلظة م  نسبة ا فقد إل  يؤدي فهها السوق في تراج 

 :التعلية

(Rpt  RFt)  αi βi (Rmt  RFt)  δp (Rmt  RFt )²Ɛp 
 :حي 

: Rpt اللتر  خال  المحلظة ععئد  t 

 Rmt  :اللتر  في السوق محلظة ععئد   t  

RFt  : المخعطر م  الخعلي دالععئ معد      

: αi, βi, δp  النموه  مععم. 

: Ɛp اتضعفي الععئد .  

          الكبير  السوق بتغيرا  التوق  عل  المدير قدر  يعني فهها موج  δp المععم  كو  إ 

 
 La mesure de Block et French :  2002 ))وفرانش بلوك مقياس -7
 المتدير قتعم إها إيجعبيتعن الععئتد يتؤثرعل  أ  يمكت  التهي األخير هها محلظة االستثمعر داخ  نشعط ك  وى  راالعتبع بعي  يتخه النموه  هها إ 

 الوق  في تم إها يتم بلععلية هها وك  ن األق  العوائد ها  بعالنشطة مقعرنة محلظت  لتكوي  الععلية العوائد ها  االنشطة م  كبير  نسبة بعختيعر

  :  يلي كمع equaly weightedو  value weighted همع مؤشري  عل  بعالعتمعد لنموه ا صيعغة ويمك  المالئمن

 ــــــــ                                            

Ri RFi  αβ(Rvwi RFi) ƞRewi Ɛi 
 

 :حي 
  .value weighted  المؤشرععئد  : Rvwi 

 ـــــــــ

. equally weighted  المؤشرععئد  : Rewi 

 

 valueو  equally weighted المؤشتري  عوائتد بتي  اللترق إجتراا مت  البتد equally weighted المؤشتر عوائتد ولتستويق

weighted كمعيلي:  
 ــــــــ                                                                                               

Rewi Rewi Rvwi 
 الغترض فتإ  وبعلمقعبت  نالمحتعفظ  فتي االستتثمعر أداا تقيتيم بغترض معتع تقتديرهمع يتم وأ  معع عيكون أ  البد المؤشري  ههي  أ  إل  ونخلص

 equally weighted .لمؤشر كبير  بقيمة محعفظ تتميى تكوي  هو المحعفظ لمدير  الحعلي

 

 :بالمراجحة التسعير نموذج من انطالقا المحفظة أداء قياس  -8
 أ  علت  الطريقتة ههه وتنص المبدأن يخص فيمع جنس  بطريقة شبي  المراجحة تسعير نموه  عل  المعتمد  االستثمعرية المحعفظ أداا قيعا إ 

 بعلمحلظة خعص وععم  ععمة عوام  K ـب مرتبطة توليلة ع  عبعر  هو م  المخعطر الخعلي االستثمعر عل  والععئد المحلظة ععئد بي  اللرق

 :التعلية بعلصيغة النموه  رضع تم وقد ن
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Rpt RFt αpβp1 F1  ...βpk FK 

 :حي 

Rpt  :المحلظة ععئدp   

RFt  :المخعطر م  الخعلي االستثمعر عل  الععئد      

FK  : بعلععم  المرتبط الععئد   K 

Βpk  :  المحلظة حسعسية مععم p  للععمK  

αp : بعلنموه  الملسر غير الععئد.   

 عت  المستئو  أ  علت  يتد  فهتها موجبتة كعنت  إها نأمتع للصتلر مستعوية (α) أللتع معتعمال  تكو  المحعفظ ك  أج  م  اى التو عند

 .ععلية تسيير قدرا  ل  اتدار 
 

 :  (0)محافظ االستثمار  تكوين المطلب الخامس : مقومات
والتنويت ) تتم التطترق لتة  للمحلظتة المكونتة االنشتطة خطتر حقتقنالم الععئد في تتمث  هعمة وعوام  مقومع  عد  محعفظ االستثمعر تكوي  يحكم

    االستثمعر م  المرجو الهدف يتحقق حت  الحسع  في أ  يضعوهع المحعفظ تكوي  في الراغبي  عل  يج  التي العوام  وهه  ه  مسبقع ( ن

 :االستثمارية المحفظة عائد تعريف -1
 االصتو  تتدرهع التتي المنتعف  اتضتعفية مجمتو  عت  عبتعر  فهتو االصت  االستتثمعر  الملتردن ععئتد عت  يختلف االستثمعرية المحلظة ععئد إ 

 اهتمتعم محتور يشتك  الععئتد التهي أ  المتوقت نإال المحلظتة ععئتد وبتي  اللعلتي المحلظتة ععئتد بتي  نميتى أ  البتد الصتدد هها وفي  لهعن المشكلة

 بتي  نميتى الشت  هها وفي احتمعلين توىي  شك  في يصعغ لها أصب  ومحصلة نعتج أهم بريعت الهي األخير هها المتوق ن الععئد هو المستثمري 

 أمع التوىي  موضوعيةن تعريخية بيعنع  عل  فيعتمد الموضوعي االحتمعلي التوىي  فتمع ن )شخصي( توىي  هاتي و موضوعي إحتمعلي توىي 

 .لهع إحتمعال  يتم تخصيص ثم شخصية تخمينع  وض  طريق ع  تشكيل  فيتم الموضوعي غير أو الهاتي االحتمعلي

 :محفظة االستثمار عائد حساب -2
 ععئتدهع فتإ  لها اصو  او انشطة استثمعرية هي مجمو  المحلظة أ  بمع و ن متوق  ععئد و فعلي ععئد المحلظة عوائد م  نوعي  بي  هنع نميى

 علت  يستتند لالص  اللعلي الععئد أ  نبرى أ  بد ال أن  إال الص  االستثمعر نا أوال لععئد نتطرق أ  فالبد وعلي  ن المحلظة عوائد مجمو  هو

 االحتمتعال  عتدد تقتدير أي توىيت  احتمتعلين علت  فيعتمتد المتوقعتة العوائد حسع  أمع سهلة حسعب  طريقة فإ  بعلتعلي و فعليةن بيعنع  تعريخية

 .المحلظة ععئد ثم لنشعط االستثمعر االص  او ا لععئد عرض يلي فيمع و احتمع ن ك  ووى  الممكنة

 :التاريخي العائد 5-0
 التتعريخي الععئتد أل  النستبيةن أوىانهتع و للمحلظتة االصتو  المكونتة ععئتد مت  كتال االستتثمعر لمحلظتة التتعريخي الععئتد لحستع  األمتر يتطلت 

    : التعلية بعلعالقة للمحلظة التعريخي الععئد س ويح المحلظةن لههه المكونة االصو  تل  لعوائد الوسط المرج  ع  عبعر  هو للمحلظة
  

Rp =Σ wi Ri 

المتوقعة القيمة للععئد : Rp :  حي 
i الوى  النسبى للنشاط االستثمارى :Wi 

p     للمحلظةالععئد التعريخ  :Ri 

N  :للمحلظة المكونة االنشطة االستثمعرية عدد    
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 , مرج  سبق هكر   ادار  محلظة االوراق المعلية عل  مستو  البن  التجعر سعر  بوىيد ,  (0)
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  التعلية بعلعالقة يحس  : للمحفظة المتوقع العائد 2-2

E (Rp) = (W1R1) Pi+ (W2R2) P2+……..+ (WnRn) Pn 

= Σ( wiRi )Pi 

 :حيث

  :Wi  وى  النشعط االستثمعر  (i   داخ  المحلظة )      

(i)    ععئد النشعط االستثمعر :Ri 

(i)     الععئداحتمع  حصو  :Pi 

االحتمعال عدد      :N 

 
  : محفظة االستثمار خطر -3
 .للمحلظة السوقية القيمة لتحديد الععئد بعد الثعني الععم  هو أسبعب  تحلي و المحلظة خطر تحديد إ 
 :المحفظة خطر تعريف 3-1
 التعترض "إمكعنيتة بتنت  ويبستر (webster)في قعموا الخطر تعريف تم ولقد المختللةن البعحثي  نظر جهع  و تعكا تعريلع  مخعطرعد لل

 .فيهع مرغو  غير أحدا  حصو  إحتمع  تتضم  فعلمخعطر بعلتعلي و  "( 0المجعىفة) أو الضرر أو للخسعر 

 م  أو انتظعم  أو وىن  أو حجم  حتمية م  أو الععئدن حصو  م  حتمية التتكد عدم أو متولدنال الععئد تهبه  بتن " االستثمعر خطر يعرف كمع

   ( 5)."معع مجتمعة األمور ههه جمي 

 أ  علت  يتد  هها فإ  ن خعطئة التنبؤا  بت  تكو  مرتل  إحتمع  هنع  كع  فإها ن خعطئة التنبؤا  نتعئج تكو  أ  إحتمعلية هو "كهل  الخطر و

 ( " 9أيضع ) منخلضة ستكو  المخعطر  درجة فإ  منخلض االحتمع  كع  إها أمع أيضع ععلية مخعطر ال درجة

 تتوفر طريتق عت  قيعست  يمكت  التتكتد فتعلخطر الخطتر وعتدم ملهتومي بتي  نميتى أ  بتد ال لتها التتكدن عدم بحعلة الخطر ملهوم يقتر  مع وععد 

 .الععئد حو  تخمينع  و تقديرا  وض  إل  اللجوا يتم وبعلتعلي المعلومع  ههه توفر دمع عند ن فتنشت التتكد عدم أمع تعريخيةن معلومع 

 المتوقعة العوائد لتقل  دالة ع  عبعر  أن  أي ع  الععئدن والبعد االنحراف درجة "ع  عبعر  بتن  المحلظة لخطر تعريف إعطعا يمك  وبعلتعلي

 (.  9) عينةم استثمعرية محلظة في معلية موارد توظيف جراا م 

 :المخاطر أنواع 3-2
 مختعطر إلت  بتدورهع تنقستم التتي األخيتر  ههه نالكلية بالمخاطر يسم  فيمع جمعهع يتم مخعطر لعد  يتعرض أ  المحلظة لععئد يمك 

  كمع يل  :  منتظمة غير ومخعطر منتظمة
 :منتظمة مخاطر3-2-1

 التغيترا  مت  الجتىا "هل  بتنهع المنتظمة وتعرف المخعطر تجنبهعن يمك  ال التي المخعطر و للتنوي  القعبلة غير السوق بمخعطر أيضع وتسم 

ومت   السوقن إطعر إل  لتص  المحلظة إطعر تتجعوى فهي لها االنشطة االستثمعرية"ن المؤثر  عل  العوام  خال  م  تنتج التي الععئد في الكلية

 مت  أنت  إال فيهتعن التتحكم أو منهتع التتخلص علت  المستتثمر يصتع  ممع مثالن سيعسية ظروف أو كعلكسعد ععمة اقتصعدية ظروف فمصدرهع ثم

 درايتة علت  يكتو  أ  المستتثمر مت  يتطلت  األمتر هتها التنويت  فت  االنشتطة االستتثمعرية كمتع ستبق االشتعر  ن طريتق عت  منهع التقلي  الممك 

 .مختللة وقطععع  صنععع  في أو اتستثمعر االسواق  بظروف

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 260, ص  شمس مصر عين جامعة التجارة كلية  المالية األوراق بورصة المستثمرفي دليل :طارق عبدالعال حماد ( 1)

 284, ص  1992 عمان  للنشر  وائل دار المالي  و الحقيقي اإلستثمار مبادىء: رمضان زياد (2)

  270ص      , مرجع سبق ذكرة الحناو، صال  مدمح( 3)

    124, مرجع سبق ذكرة , ص  الدور، الرحمن عبد مؤيد الحسيني  حسن فالح( 2)
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 :منتظمة غير مخاطر 3-2-2
فت  نشتعط  اتستتثمعر مختعطر أو الخعصتةن للتنويت ن المختعطر القعبلتة المختعطر أو تجنبهتع يمكت  التتي المخعطر منهع متعدد  تسميع  عليهع يطلق

 .معي  قطع  أو معينةن شركة أو واحد

 المختعطر نوهتهه  (0)"معي  بقطع  أو وخعصة بشركة فريد  تكو  التي الكلية المخعطر م  الجىا "هل  بتنهع المنتظمة غير المخعطر وتعرف

 .معينة محلظة استثمعرية بتكوي  مرتبطة أي السوق محلظة ع  مستقلة

 يتتم بحيت  االنشتطة المكونتة لهتع ن فتي تنويعتع أو قطععيتعن بت  تنويعتع الخعصتة المحلظة بتنوي  المنتظمة خعطرالم م  التخلص للمستثمر ويمك 

 وعدم القطع  الواحدن داخ  االنشطة  تنوي  الوق  نلا وفي المتعلقة بعلقطععع  المختللة ن االنشطة االستثمعرية م  عدد مختلف في اتستثمعر

 .واحد  شركة او واحد قطع ب انشطة متعلقة  عل  اتقتصعر

 :الكلية المخاطر 3-2-3
 حعصت  بتنهتع تعترف كمتع آخترن إستتثمعري مجتع  في أو المحلظة في االستثمعر عل  الععئد معد  في الكلي التبعي  بتنهع الكلية المخعطر تعرف

 .غير المنتظمة والمخعطر المنتظمة المخعطر جم 

 .المنتظم غير الخطر ومصعدر المنتظمن الخطر مصعدر إل  عهعنو حس  الخطر مصعدر تنقسم :الخطر مصادر -4
 : وتشم   :المنتظم الخطر مصادر 4-1
 :اسعار الفائدة  خطر 4-1-1
 تتغيتر عنتدمع الخطتر هتها وينتتج اللعئتد ن مستتويع  معتدال  فتي الحعصتلة للتغيترا  نتيجتة االنشطة االستثمعرية عوائد في النعجمة التقلبع  أي

 النشتعط االستتثمعر  قيمتة أ  هلت  فتي والسب  االنشطة االستثمعرية ن ك  عوائد في إل  التتثير يؤدي ممع ععمة بصلة السوق في اللعئد  أسععر

 االستتثمعر هاتت ن وظتروف نتو  عت  النظر بصرف االستثمعرا  كعفة يصي  المخعطر م  النو  هها لدخ  هها النشعط . إ  الحعلية القيمة هي

 فتي للتقلبتع  الشتديد  تتعترض ال بحيت  بعالستتثمعر فت  االنشتطة االستتثمعرية المضتمونة مثت  الستندا  ن تلعديت  مكتع بعت أنت  التبعض ويعتقتد

 مت  لسلستلة يتعترض قتد األج  قصير  السندا  اتستثمعر في أ  إال األطو ن اتستحقعق آجع  ها  المعلية بعألوراق مقعرنة السوقيةن أسععرهع

 يمكت  ال اللعئتد  ستعر فتي تغيترا  حتدو  نتيجة العوائد تتعثر قد وبهها بعستمرارن سوقية متغير  بعوائد األج  ير قص اتستثمعر إععد  عمليع 

 .بسهولة تلعديهع

 :الشرائية القوة خطر 4-1-2
 المختعطر م   النو هها ويص  التضخمن بسب  هها الشرائيةن ويحد  قوتهع في أي الحقيقة قيمتهع في النخلعض المستثمر  األموا  تعرض أي

الموجتود   الععديتة االستهم ا  التبعض يتر  وقتد.كعلستندا  الثعبت  التدخ  المعليتة الموجتود  بعلمحلظتة  ها  األمر بعألوراق تعلق إها أقصعه إل 

 تتعثر قد ديةالعع األسهم أ  هل  صحي ن غير هها أ  غير الشرائية القو  م  مخعطر  يقتنيهع م  تحمي أنهع أي التضخمن م  محمية بعلمحلظة 

 فقط جىئي تحوط فإنهع توفر ثم وم  التضخمن أثنعا الشرائية القو  في حقيقية ىيعدا  إل  دائمع تؤدي ال أنهع إال مقعرنة بعلسندا ن أق  بدرجة

 .التضخم م 

 :السوق خطر 4-1-3
 بعلدولتة تربطهتع اختر ن دو  فتي أو الدولتة فتي ... أو سيعستيةن إجتمععيتةن إقتصتعديةن ألستبع  أونتيجتة الستوق فتي تطرأ لتقلبع  نتيجة يحد 

 الممتتعى  واألستهم الستندا  أمع ن الععدية داخ  المحعفظ األسهم عل  الخصوص وج  عل  م  المخعطر النو  هها ويؤثر عم  عالقع  المعنية

 .األسهم بقيمة مقعرنة أكبر بدقة تقديرهع يمك  الحقيقة قيمتهع عرضة أل  أق  فهي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    36-32, ص 9111للنشر والتوزيع   مصر ساعة   إيتراك 24 البورصةفي تتعلم كيف :ىالخضير أحمد محسن( 5)
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 :المالي الرفع خطر 4-1-4
 تعلتق إها المنتظم الخطر مصعدر م  مصدر الخطر الملكية ن ويعتبر هها بحقوق مقعرنة بعلديو  التموي  بىيعد  إستثمعر ألي المعلي الرف  يىيد

 التقلبع  وههه األربعحن في التقل  يىيد الديو  عل  االعتمعد في للمغعال  فنتيجة األعمع ن أثنعا دور  الشركة مبيعع  في دورية بتغيرا  األمر

 . األسهم داخ  المحلظة  أسععر في منتظمة تقلبع  صور  في تنعكا األربعح الدورية في

 . :غيليالتش الرفع خطر 4-1-5
 ويعتبر ن المخرجع  مستو  أونقص ىاد الثعبتة سواا بعألصو  المستمر اتحتلعظ ع  النعجمة الثعبتة التكعليف ترتلع  نتيجة الخطر هها وينتج

 التكعليف تلع تر نتيجة وبعلتعلي األعمع  ن دور  أثنعا حدوثهع الممك  الدورية غير األمر بعلتغيرا  تعلق إها المنتظمة غير للمخعطر  كمصدر

 .الدورية األربعح و العوائد عل  سيؤثر فإ  هها الثعبتة

 :المنتظم غير الخطر مصادر 4-2
 :يلي مع بينهع م  المنتظمةن غير للمخعطر  مصعدر عد  هنع 

 :المالي الرفع خطر 4-2-1
 بدور  المرتبط غير الخطر عل  المعلية ا  الرافعةتتثير كعن  إها مع حعلة في المنتظمةن غير للمخعطر  مصدر المعلي خطرالرف  إعتبعر يمك 

 أ  وبمتع أستهمهع متثال ن أستععر إنخلتعض إلت  بتدوره يؤدي محتم ن غير و منتظم لسب  غير الشركة مبيعع  في تراج  يحد  كت  االعمع  ن

 .منتظم غير رف  معلي خطر نتيجة يكو  الحعلة ههه في الخطر فإ  وعلي  تعقيدان األمر يىيد ممع تمويالتهع في عل  الديو  تعتمد الشركة

 :التشغيلي الرفع خطر 4-2-2
 غيتر بتعلتغيرا  األمتر تعلتق إها وهتها ن غيتر المنتظمتة العوائد عل  يؤثر أ  يمك  المنتظمةنأي غير للمخعطر  كمصدر يكو  أ  يمك  بدوره

 ينشتت هها وك  األسهمن أسععر في تغير مبعشر  عن  ينجم والهي الاالسهم مث حملة في عوائد التتثير ثم وم  تطرأن أ  الممك  م  التي الدورية

 .طويلة لمد  الثعبتة بعألصو  اتحتلعظ نتيجة الثعبتة إرتلع  التكعليف م 

 :اإلدارة مخاطر 4-2-3
 المستتحقة العوائتد فتي منتظمتة غيتر إحتدا  تتتثيرا  إلت  تتؤدي والتتي اتدار  فريتق أفتراد يرتكبهتع أ  المحتمت  اتدار  أخطتعا بهتع ونقصتد

 تحد  وبعلتعلي األىمع ن م  التععم  في الحكمة و البصير  وإنعدام األىمع  اتستعداد لمواجهة عدم الشعئعة اتدار  أخطعا وم  للمستثمري ن

 .للمستثمري  المستحقة العوائد في غير منتظمة تتثيرا 

 :الصناعة خطر 4-2-4
 األوليتةن المتواد تتوفير فتي صتعوبة كوجتود فيهتع المشترو  يعمت  التتي بعلصتنععة أي المشترو  يمعرس  الهي االقتصعدي بعلنشعط مرتبط خطر

 .لألربعح  كبيرا ضررا يحد  وعلي  مثالن التلو  عل  بعلرقعبة كعلمتعلقة الحكومية الخعصة بعلقواني  ,التتثيرا  العمع  بي  خالفع  وجود

 .ال ...المعلية األوراق إصدار التموي ن خطر خطر األعمع ن كخطر طرالمخع م  أخر  أنوا  هنع  أ  إل  األخير في ونشير

 

 :محافظ االستثمار  خطر قياس -5
االنشتطة  خطتر قيتعا طترق إلت  التعترض األمتر يقتضتي فتع  اللرديتةن االستتثمعرا  مختعطر محصتلة إال متعهي المحلظتة مختعطر كعنت  إها

 .المحلظةخطر  قيعا لطرق التطرق ثم أوال اللردية االستثمعرية

 والمختعطر التعريخيتة المختعطر بتي  ستنميى أننتع غيتر بعلمختعطر خعصتة مقتعييا عتد  هنتع  :الفرديرة االستثمارات خطر قياس 5-1
 المتوقعة

 .المنتظمة غير والمخعطر المنتظمة المخعطر بي  نميى الصدد هها في :التاريخية المخاطر 5-1-1
 :المنتظمة المخاطر -أ
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 يقتيا أي الحسعبي وسطهع ع  القيم تشت  مد  لنع يقيا الهي األخير هها المعيعرين االنحراف طريق ع  ةالمنتظم المخعطر تقعا
 .الععئد لهل  الحسعبي الوسط ع  الععئد تقل  مد 

 :التعلية بعلعالقة ويحس  

                                            ²(Ri ¯ –(Ri  ∑  
δ=               

                                               n - 1            
 حي  ا  : 

 Ri: ععئد النشعط االستثمعر 
 Ri¯ : الوسط الحسعب  للععئد

 N: عدد السنوا  الت  توافر  فيهع البيعنع  ع  الععئد    
 بداللتة منهمتع أي لقيمتة التوصت  يمكت  انت  نتييع وهتها المعيتعري االنحتراف مرب  ع  عبعر  : وهو التباين هو داللة ل  آخر مقيعا يوجد كمع

ن  ( 0المختعطر) قلتة علت  هلت  د  كلمتع صتغير (δ)فكلمع كعنت   δ>0< 1الواحد و الصلر بي  فهو ينحصر المقيعا هها داللة ع  أمع اآلخرن

( 5التعليتة) العالقتة وفتق حسعب  ويتم  .االختالف   مععم  في يتمث  ب  المخعطر قيعا يتم نسبي آخر مقيعا هنع  المقيعسي  ههي  إل  بعتضعفة

:  

 
 المعياري االنحراف

 = ------------------------------- االختالف معامل                                            

 النقدية للتدفقات المتوقعة القيمة

 هها أ  العلم م  المخعطرن قلة عل  هل  د  كع  صغير معوكل االستثمعرن عل  الععئد متوسط % 1 لك  المخعطر حجم االختالف مععم  ويقيا

 .مضللة نتعئج األخير هها فيهع يعط  التي الحعال  في االنحراف المعيعري ع  بدال إستخدام  يلض  المقيعا
 
 :المنتظمة غير المخاطر -ب

 للخطترن بتدي  مقيتعا استتخدام تتم فقتد لتهل  يرهعنتلس م  الصع  المطلقة األرقعم أ  وبمع مطلق برقم للمحلظة المعيعري االنحراف ع  يعبر

 .بيتع بمععم  يعرف مع هو المقيعا وهها

 الممثلتة االنشتطة االستتثمعرية مت  )عينتة( ععئتد مجموعتة أو الستوق ععئتد بمتوستط عالقتت  في معي  ععئد تقل  لدرجة مقيعا هو بيتع ومععم 

نشتعط  ألي بيتتع مععمت  ويتم قيعا  السوق ععئد حركة م  يتوافق وبشك  دا ونىوالصعو الحركة إل  ععئده يمي  النشعط هها ومث  كك ن للسوق

  التعلية  : المععدلة وفق استثمعر 

i = Pim δi δm / δ²mβ  

=COV (Ri ‚ Rm ) / Var (Rm) 

 
 :حي 

.(i)  للنشعط االستثمعر مععم  بيتع  :βi 
وععئد(  السوق  i ر  )مععم  االرتبعط بي  ععئد  النشعط االستثمع   :Pim 

االنحراف المعيعر  للنشعط االستثمعر    :δi 
 δm: االنحراف المعيعر  لععئد السوق 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   519, مرج  سبق هكر  , ص  هندي إبراهيم منير ( 1)
     55, ص  مرج  سبق هكر  ندسوقيال إيهع ( 5)
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δ²m  تبعي  ععئد السوق ويرمى ل  بعلرمى :Var (Rm) 

 
 :المتوقعة المخاطر 5-1-2
 المترج  المتوستط عت  عبتعر  هتو التهي هتها األخيتر المتوقت ن المعيتعري االنحتراف هتي شتيوعع أكثرهتع أ  إال طترق لعتد  وفقتع حستعبهع يتتم

 ( : 0التعلية) بعلعالقة يحس  و الععئدن ع  المتوقعة لالنحرافع 

= Σ ( Ri¯ –R)²  . Pi  δ p 
 :حي 

Ri    احتمع  حدو  الععئد : Pi 
: Ri ( الععئد عل  النشعط االستثمعرi  ) 

 R : متوسط الععئد  
  
 :  المحفظة خطر قياس  5-2
 عوائتد بتي  االرتبتعط طبيعتة علت  أيضتع يتوقف ب  لهعن االنشطة المشكلة مخعطر عل  يتوقف ال ععئدهع في التقل  درجة أو المحلظة خطر إ 

 .االنشطة االستثمعرية  تل 

 تغتعير حستع  يتم االرتبعط  حي  مععم  التغعير, و المتمثال  في و االستثمعر محلظة خطر درجة لقيعا مقيعسي  عل  اتحصعئيو  إعتمد وقد

 يلي :  كمع بطريقتي  نشعطي  استثمعريي  ععئد معد 

(Ra-Ra¯) (Rb-Rb¯ ) 

Cov(a,b)=  -------------------                                                                  

N-1 

 :حي 
(b) و (a)    تغعير ععئد النشعطي  االستثمعريي :Cov(a,b) 

(a)   ععئد النشعط االستثمعر :Ra 
(b)   ععئد النشعط االستثمعر :Rb 

 N : عدد السنوا   
 :يلي كمع اترتبعط  مععم عل  بعتعتمعد التغعير تقدير يمك  كمع

Cov(a,b)=δaxa δbxb Pab 
(b) و (a)    مععم  االرتبعط بي  معدل  ععئد النشعطي :Pab 

(a) االنحراف المعيعر  لععئد النشعط     : δa 
 (b) االنحراف المعيعر  لععئد النشعط   : δb 

 

 :كعلتعلي نشعطي  استثمعريي  م  مكونة محلظة خطر حسع  يتم وعلي 
 

δ xa² = δp² + 2cov(a,b)² b δxb²² 
  :التعلية بعلعالقة فيحس  PAB االرتبعط مععم  ع  امع

Cov(a ,b)                                                   

Pab =  -----------------                                      
δa δb                                                                              

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

     (  972ص( سابق  مرجع الدور،  الرحمن عبد حسيني مؤيد حسن فالح( 1)
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    :حعال  9 بي  نميى  )االرتبعط مععم  أي( للمحلظة المشكلة االنشطة االستثمعرية عوائد بي  الموجود  االرتبعط عالقة خال  وم 

 يىيتد ععئتد  الحعلتة كلمتع ىاد ععئتد احتد االنشتطة هتهه وفتي  :طرردي بشركل الربعض ببعضرها مرتبطرة العوائرد معردالت  :األولى الحالة
  (Pab= +1) للواحد مسعوي االرتبعط مععم  يكو  النشعط االستثمعر  االخر ومن 

 
 ععئتد احتد االنشتطة االستتثمعرية يتؤد  الت   ارتلتع  أ  أي : عكسريا بينهرا فيمرا بطرةمرت االنشرطة االسرتثمارية عوائرد :الثانية الحالة

 تجنت  يمكت  الحعلتة هتهه وفتي   (Pab= -1)ا  (1 -)مستوي لـ  االرتبعط مععم  يجع  مع انخلعض ععئد النشعط االستثمعر  االخر وهها
 .المحتملة المخعطر ك 

 

 يكو  الحعلة ههه في و : تماما مرتبطة غير االنشطة االستثمارية عوائد :الثالثة الحالة Pab= 0    
 

 1 " و  "0 " بين محصور االنشطة االستثمارية عوائد بين االرتباط معامل :الرابعة الحالة" 

 
 

 :الخالصة
المحتعفظ  بتي  لةالملعضت أستعا علت  تقتوم متعركويتىالتي بنظريتة بتداا وهلت  وأصتول  قواعتده لت  بهاتت  قعئم علم هي محعفظ االستثمعر إدار  إ 

 المحلظتة احتتواا فرضتية وبإدختع  ن فقتط خطتر  أصتو  مت  تتكتو  التتي الكلتت  المحلظتة ثتم ن الكتفا الحتد تعيتي  ليتتم ن البديلتة االستتثمعرية

 نمتوه  نشتت الجديتد الكتفا الحد هها وبظهور ن جديد كفا حد عل  الحصو  تم الخطير ن غير واألصو  الخطير  األصو  عل  االستثمعرية

 خط م  كال اشتق ن النموه  هها ضوا وعل  االستثمعرن عليهع ينطوي التي المخعطر تسعير أسعا عل  يقوم الهي الرأسمعليةن األصو  تسعير

 .المعلية األوراق سوق وخط المع  رأا سوق

 وهتو جديتد نمتوه  بنتعا إلت  أد  ن المنتظم بعلخطر وعالقت  المتوق  بعلععئد تعلق مع خعصة آنها  قب  البعحثي  والكتع  م  انتقعدا  توجي  إ 

 التهي الخطتر إلت  إضتعفة فيت ن المتؤثر  العوامت  مت  مجموعة محصلة هو االستثمعر محلظة ععئد أ  يعتبر الهي األخير هها ن العوام  نموه 

 نمتوه  يعتبتر ال النمتوه  هها أ  الإ ن المتوق  للععئد جديد  صيعغة ظهور إل  أد  الهي األمر الرأسمعليةن األصو  تسعير نموه  إلي  توص 

 طريقتة لت  وأضتعف  ن العوامت  نمتوه  خطت  نلتا علت  ستعر  التتي األخيتر  هتهه ن بعلمراجحة التسعير نظرية ظهر  لهل  وكنتيجة تواى 

 هنتع  الرأستمعلية األصتو  تسعير لنموه  أيضع وكنتيجة ن الترجي  بعمليع  المراجحو  قيعم طريق ع  وهل  المثعلية المحلظة عل  الحصو 

 قدرتت  متد  و المتدير كلتعا  عل  والحكم نمحعفظ االستثمعر  أداا قيعا هو و النموه  عل  في  معتمدي  آخر طريقع سلكوا م  بعض البعحثي 

 . حديثة طرق إل  الوصو  تم ضوئهع وعل  تقليدية طرق استعراض تم هل  وألج  الجيد ن النتعئج تحقيق عل 

ل  مقومع  محعفظ االستثمعر م  حي  التعرف عل  عوائد تل  المحعفظ وتوصتلنع الت  حستع  متع يعترف بعلععئتد التتعريخ  ثم تنعولنع التعرف ع

والمتوق  للمحلظة وتعرفنتع علت  المقتوم االختر وهتو خطتر المحلظتة وتعرفنتع علت  انتوا  االخطتعر التت  تحتيط بمحتعفظ االستتثمعر ومصتعدرهع 

 وقيعا تل  االخطعر. 
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 ـصـل الثالثالف

 ةـــة التطبيقيــالدراس

 عل  هها اللص  في التعرف سيتم ن المحلظة بعدار  والنمعه  المتعلقة النظريع  ومختلف وإدارتهعن االستثمعر ن محلظة عل  التعرف تم بعدمع

 الخعصة االستثمعرية إدار  محلظتهع تتول  ا  األخير  لههه يمك  حي  ن أبرىهع التجعرية النو  تعتبر اتدار  ن والتي ع  ههه المسؤلة الجهع 

 الوظيلتة بهتهه القيتعم علت  البنتو  قتدر  بستب  وكتهل  ن جهتة م  والقدر  لديهم الخبر  توفر لعدم عمالئهعن نظرا محلظة إدار  يمكنهع كمع بهعن

لبنو  المصرية وم  البنتو  الرائتد  فت  مجتع  م  اقدم واعرق ا يعتبر الهي االخير هها البنك االهلى المصرى حعلة بدراسة سنقوم كمع .بلععلية

 فتي دوره إبتراى ختال  مت  وهلت  إدار  محلظتة االستثمعرية ن مجع  في ب  يقوم الهي الدور عل  التعرف سيتم حي  ادار  محعفظ االستثمعر ن

فيهتع والتدور الته  يمكت  ا   اتستثمعر خال  م  العوائد تحقيق عل  قدرت  ومد  االستثمعرية محلظت  وضعية كمع سيتم معرفة محلظت ن إدار 

يلعبة ف  مجع  تموي  القطع  الختعص فت  مبتعدرا  منتة لتدف  النمتو والتوظتف ومتد  استتخدامة للستيولة المتعحتة لديتة فت  اوجتة االستتثمعرا  

عحيتتة واالهتتداف االقتصتتعدية المختللتتة وكتتها استتتخدام سيعستتع  ادار  محتتعفظ االستتتثمعر فتت  تحقيتتق الموائمتتة بتتي  هتتدف  الربحيتتة واالمتتع  متت  ن

 واالجتمععية.  

خللية تعريخيتة عت  القطتع  المصترفي المصتر  مت  حيت  النشتع  والتطتور المبح  األو   وهه  الدراسة التطبيقية تتم م  خال  مبحثي , تنعو 

عرض لهع وخدمع  البن  فت  مجتع  وع  مصرف العينة وهل  م  خال  التعريف بعلبن  والخدمع  الت  يقدمهع والمخعطر الت   م  الممك  الت

محتتعفظ االستتتثمعر متت  حيتت  التعتترف علتت  اهتتداف واولويتتع  االستتتثمعر فتت  المحلظتتة ثتتم التعتترف علتت  قواعتتد وضتت  سيعستتع  ادار  المحلظتتة 

يعنتع  التتي تتم والعوام  المؤثر  ف  بنعاهع وخطوا  ادار  المحلظة والسيعسع  الت  تتحكم ف  هلت  , بينمتع خصتص المبحت  الثتعني لتحليت  الب

 ثم اختتم البح  بعلخعتمة والتي تحتوي عل  أهم النتعئج والتوصيع  التي توص  إليهع البعح . .الحصو  عليهع م  مصرف العينة
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 المبحث االول

 خلفية تاريخية عن المصارف المصرية ومصرف العينة

  : (0)المصرفي المصرى القطاع( نشأة وتطور  1)  

  الوض  الحعل  وهه  المراح  كمع لمصرف  المصر  ف  نشعتة بعد  مراح  بداية م  القر  التعس  عشر ال  ا  وص  اللقد مر القطع  ا

 يل : 

   :( حرية مصرفية وسيطرة أجنبية1256ــ  1256أوال : الحقبة األولى )

   التخصص في تمويل الصادرات :

 لصعدرا  وبخعصة القط % م  إجمعلي التسهيال  االئتمعنية لتموي  ا29.3توجي  

 براسمع  قدر  مليو  جنية استرلين  وهل  لتموي  الصعدرا  وبخعصة تجعر  القط   0141تم انشعا البن  االهل  ععم 

   االئتمان الزراعي :

والهي 0415توجي  المىيد م  الجهود الحكومية تنشعا بنو  تتخصص ف  إقراض المىارعي  م  خال  إنشعا البن  الىراعي المصري ععم

 . 0413انهعر متتثر بتىمة ععم

فر  وتغيير اسم  الحقع  إل  بن   011والهي توس  في اتقراض الىراعي ووص  عدد فروع  إل   0490إنشعا بن  التسليف الىراعي ععم  

 التسليف الىراعي التععوني .

   االئتمان الصناعي وتأسيس بنك مصر :

 بهدف تدعيم تموي  النشعط الىراعي . 0404لوطني لثور  نتعجع  لللكر ا 0451تتسا بن  مصر ععم• 

 بمع انعكا عل  ىيعد  قدر  البن  عل  إتعحة التموي  . 0453تم إلحعق حسعبع  دفعتر البريد لهها البن  ععم • 

الحر   نتيجة أىمة واج  البن  صعوبع  خال  الثالثينيع  ارتبط  بمخعطر التوس  في نشعط االئتمع  واتقراض اىداد  تل  الصعوبع • 

 الععلمية الثعنية وتىايد حجم مسحوبع  المودعي  بمع حىي الحكومة للتدخ  وضمع  أموا  المودعي  .

   نشأة الرتابة المصرفية :

 ععمع  بحكم قعنو 21حي  تتسا البن  األهلي واحتكر إصدار النقود لمد   0141انعدم  الرقعبة المصرفية خال  تل  اللتر  وحت  ععم • 

 إنشعؤه .

 تم من  البن  األهلي سلطة البن  المركىي م  تمصير إدارت  .• 

أصب  البن  المركىي مسئو  ع  تنظيم االئتمع  بمع يكل  حمعية المصلحة الععمة والتععم  م  السلطع  الععمة في مسعئ  السيعسة النقدية • 

 والمصرفية .

 وفقع  للخطط الععمة للدولة. تم تحديد أهداف البن  المركىي وجعلهع أكثر شموال  • 

   :( كبح مالي للجهاز المصرفي1224ــ 1252ثانياً:ــ الحقبة الثانية )

 اشتمل  سيعسع  الكب  المعلي التي اتبعتهع الحكومة عل  :ــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.sis.gov.eg( الهيئة الععمة لالستعالمع  0)
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 %3وض  سقوف عل  أسععر اللعئد  عل  الودائ  بحد أقص  • 

%خال  اللتر  م  51ثم وص  إل   0465% ععم03.2ارتل  ليص  إل   0461% ععم05ارتلع  نس  االحتيعطي الىراعي بلغ• 

 . 0432وحت  0466

  الملكية العامة للبنوك :

 بن  خال  ععم واحد 53بن  الي 95علي انخلعض عدد البنو  م  بمع انعكا  0423بدأ  محعوال  تمصير البنو  ععم • 

 تم من  امتيعى تحديد سعر اللعئد  و سعر الخصم و حجم االحتيعطي النقدي و نس  السيولة للبن  األهلي المصري• 

 تم توجي  االئتمع  المصرفي لتموي  عجى المواىنة الععمة للدولة و تموي  المشروعع  الععمة• 

 الحتيعجع  التمويلية الموسمية لألنشطة الىراعية علي إعلعئهع م  قيود التموي  القطععيانعكس  ا• 

 : التخصص القطاعي و الوظيفي لمؤسسات الجهاز المصرفي

 تطبيق نظعم التخصص الوظيلي و الهي بمقتضعه أصب  لىامع علي ك  بن  القيعم بخدمة قطع  اقتصعدي معي  0430بدا ععم • 

   األهلي بتقسيم البن  األهلي إلي مصرفيي  مستقلي  همع البن  المركىي المصري و البن  األهلي المصري ليصب  بن  تجعريتم تتميم البن• 

 :( تحرير جزئي للقطاع المصرفي1221-1224ثالثا:الحقبة الثالثة)

  محاوالت إلصالح الجهاز المصرفي:

 السيعسع  االئتمعنية في أعقع  نصر أكتوبرظهر  حعجة معسة تععد  هيكلة الجهعى المصرفي و تطوير • 

 بدأ  جهود اتصالح م  خال  التعديال  التشريعية المتعلقة بقعنو  االستثمعر و التي استهدف  إىالة المعوقع  أمعم دخو  البنو  الخعصة• 

 للسوق

  ة:االنفتاح االتتصادي و تشجيع رؤؤس األموال الخاصة و األجنبية لتمويل التنمية االتتصادي

إلي  0439بنو  ععم  3شجع  سيعسع  االنلتعح االقتصعدي علي إنشعا عدد م  البنو  األجنبية و المشتركة ليرتل  عدد البنو  الععمة م  • 

 0440ععم  10

  تطوير آليات الرتابة و اإلشرا  علي األنشطة المصرفية:

 السوق ة و اتشرافية للبن  المركىي و دعم  قدرات  في تنظيم و ضبطتم إصدار عدد م  التعديال  التشريعية التي حدد  المهعم الرقعبي• 

 تم استهداف إعطعا سلطة كعملة للبن  المركىي في تنظيم السيعسة النقدية و االئتمعنية• 

 وس  في مجع  رقعبت  ليشم  البنو  المملوكة للدولة و البنو  المشتركة و فرو  البنو  األجنبية• 

 الحيع  للسلطع  النقدية لوض  الضوابط الكعفية تحكعم الرقعبة علي الجهعى المصرفيتم من  مىيد م  الص• 

 :(سياسات التحرير المالي7004-1221رابعا:الحقبة الرابعة)

  إجراءات تحريرية:

 0440تحرير أسععر اللعئد  علي الودائ  و القروض في ينعير • 

 0445ي أكتوبر إىالة السقوف علي اتقراض المصرفي للقطع  الخعص ف• 

 تحرير رسوم الخدمع  و التكللة المصرفية• 

 تخليض نسبة االحتيعطي اتلىامي• 
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 السمعح لألجعن  بتمل  األغلبية في البنو  الخعصة و المشتركة• 

 السمعح للبنو  األجنبية بعلقيعم بعمليع  بعلعملة المحلية• 

 السعي إلي تطوير األدوا  النقدية غير المبعشر • 

  ت احترازية:إجراءا

و إدخع  قواعد استرشعدية خعصة بعلتععم  م  النقد األجنبي و كلعية رأا المع  و السيولة المصرفية و التدقيق المحعسبي و تركيىاالئتمع  • 

 تركى االستثمعرا  في الخعر 

 ة الدوليةتقرير الشلعفية م  خال  إلىام المصعرف بنشر تقعريرهع المعلية استنعدا إلي مععيير المحعسب• 

  تخارج المال العام من البنوك المشتركة:

 %20بن  أو علي األق  تخليض تل  الحصص إلي مع دو   59أصدر  توجيهع  لبنو  القطع  الععم لبي  حصصهع في • 

 % م  رأا المع  94إىالة القيد الهي يمن  األجعن  م  تمل  أكثر م   0446تم ععم • 

تم  في التسعينع  و بعلرغم م  إ  التحرير المعلي لم يك  مصحوبع بتىمع  إال أ  االنجعىا  لم تحقق كعفة و بعلرغم م  اتصالحع  التي • 

 %62مصعرف كبير  عند مستوي  9بقي  نسبة تركى المصعرف مقعس  بتكبر  0444التوقعع  فلي 

 ال  االت : 90/1/5119ال  ا  وص  هيك  الجهعى المصرف  المصر  ف  

 (18شكل رقم )
 31/8/2004كل الجهاز المصرفى المصرى فى هي

 البن  المركى  المصر 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 فرو  متوقلة ع  النشعط  6نهع * م

 بنكع بعالضعفة ال  ينكي  غير مسجلي  لد  البن  المركى  المصر  وهمع المصرف العرب  الدول  وبن  نعصر االجتمعع   60االجمعل  

 :برنامج إصالح القطاع المصرفي (7002-7005خامسا: الحقبة الخامسة )

 -يقوم البرنعمج علي عدد م  المحعور أهمهع:و( 5111-5112ي الصالح القطع  المعلي)يعد البرنعمج احد محعور البرنعمج المصر

 (9بنو  متخصصة)

 عقعر ( –ىراع   –)صنعع  

 (91بنو  استثمعر واعمع ) (51البنو  التجعرية)

 فرو  البنو  االجنبية * البنو  المشتركة

بنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو   (59بنو  خعصة ومشتركة)

 (9ععمة)
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 ةالتععم  م  مشكلة القروض غير المنتظم• 

 إععد  هيكلة بنو  القطع  الععم• 

 تخعر  المع  الععم م  البنو  المشتركة• 

 دمج الكيعنع  المصرفية الصغير  و الضعيلة في كيعنع  اكبر• 

 صرفية و آليع  اتشراف و االلتىام بتفض  الممعرسع الرقعبة الم• 

  خال  تل  اللتر  حد  ا  تم بي  بن  االسكندرية الته  كتع  مملوكتع للدولتة الت  مجموعتة ستعوبعولو االيطعليتة ومحعولتة  اتمتعم عمليتة دمتج بنت
 بعا  بعللش  ليصب  هيك  الجهعى المصرف  كمع يل :القعهر  م  بن  مصر لمواجهة المنعفسة الشرسة بي  البنو  ف  السوق المصرية اال انهع 

 
 (11شكل رقم )

 30/6/2007هيكل الجهاز المصرفى المصرى فى 
 البن  المركى  المصر 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 بن  بعالضعفة ال  ينكي  غير مسجلي  لد  البن  المركى  المصر  وهمع المصرف العرب  الدول  وبن  نعصر االجتمعع   95ل  االجمع

تم الدخو  ف   ملعوضع  بي  بن  قطر الوطن  والبن  االهل  سوستية اللرنس  لشراا حصتة ف  البنت  ويتهكر ا   5105** وف  نهعية ععم  

والئحتت  التنليهيتةن وفتي  0439لستنة  99طبقتع ألحكتعم القتعنو  رقتم  0431إبريت   09را  تتسا كبن  استتثمعر فتي سوستي  جنالبن  االهل  

 501مليتعر و 5% م  أسهم بن  مصر الدولي بقيمتة 41.3سهمع  تمث   413آالف و 3مليونع  و 20قعم البن  بعالستحواه علي  5112سبتمبر 

وافق  الجمعية الععمتة غيتر الععديتة علتي البتدا فتي إجترااا  انتدمع  بنت  مصتر التدولي فتي  5112نوفمبر  91ألف جني .وفي  153مليونع  و

 موظلتتتتتتتتتتتتتتتتع . 9551فرعتتتتتتتتتتتتتتتتع  بتتتتتتتتتتتتتتت   061البنتتتتتتتتتتتتتتتت  اليتتتتتتتتتتتتتتتوم يمتلتتتتتتتتتتتتتتت  والبنتتتتتتتتتتتتتتت  األهلتتتتتتتتتتتتتتتي سوستتتتتتتتتتتتتتتتتي  جنتتتتتتتتتتتتتتترا . 

حكوميتة وصتنعديق % مقسمة بتي  بنتو  وشتركع  وهيئتع  55% وبعقي النسبة وتىيد علي 33.03وينقسم رأسمع  البن  األهلي سوستي  بي  

% وقتعم األهلتي سوستتي  بشتراا حصتة 20% والبن  األهلتي المصتري 94استثمعر وصغعر مستثمري . كعن  حصة األهلي سوستي  اللرنسي 

 (3فرو  البنو  االجنبية) بنو  متخصصة  (55البنو  التجعرية)

 (51بنو  خعصة ومشتركة) (5بنو  ععمة )
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%ن وختال  33٫5مليو  جنيت  فقتط ليستتحوه سوستتي  اللرنستي فتي إطتعر سيعستة الخصخصتة اللعستد  علتي  9.4البن  األهلي المصري بنحو 

معضية يقدر حجم الرب  الهي يحو  الي فرنسع بنحو مليعري جني  سنويع. وفجت  أعل  بن  قطر الوطني ع  وجتود ملعوضتع  الخما سنوا  ال

ع  رغبت  ثم تقدم بن  قطر الوطني بعترض  5105سبتمبر  2شراا حصت  وتم اتعال  في البورصة يوم لم  البن  األهلي سوستي  اللرنسي 

وتمت  . 5109متعرا  52وتنتهتي فتي  5109فبرايتر 56لمتد  عشتري  يومتع تبتدأ مت   5109فبرايتر  52شراا إجبتعري لحصتة األقليتة فتي 

 الموافقة عل  الصلقة ف  اخر يوم عم  لمحعفظ البن  المركى  السعبق. وبهل  انخلض عدد البنو  المشتركة ف  القطع  المصرف  المصر  

 ( نشأة وتطور المصارف اإلسالمية في مصر : 2)

م متمثلة ف  تجربة بنو  االدخعر المحليتة التت  اسستهع د. احمتد النجتعر )رائتد 0469حعولة النشعا مصرف اسالم  ف  مصر ععم بدا  او  م

قرية واستمر  ثال  سنوا  , ثم تم دمجهع م  البنت  االهلت   29البنو  االسالمية ( ف  مدينة مي  غمر بمحعفظة الدقهلية وامتد انتشعرهع ال  

 .م0461المصر  ععم 

م , تم انشعا بن  نعصر االجتمعع  كعو  بن  ينص ف  قتعنو  انشتعئة علت  عتدم التععمت  بعللعئتد  المصترفية اختها او اعطتعاا , 0430وف  ععم 

 وهها البن  هو طعب  اجتمعع  مملو  بعلكعم  للدولة.

نشيط حركة التنمية االقتصعدية واالجتمععية وتشتجي  م تم انشعا البن  االسالم  للتنمية ف  جد  بعلسعودية , كبن  دول  هدفة ت0432وف  ععم 

 التجعر  البينية بي  الدو  االعضعا ف  منظمة المؤتمر االسالم  .

م تم انشعا او  مصرف تجعر  اسالم  بعلمعن  الحدي  وهو بن  دب  االسالم  , اله  يعتبر  البعض البداية الحقيقية لمتيالد 0432وف  ععم 

 المصعرف االسالمية. 

م توال  انتشعر المصعرف االسالمية ف  كثير مت  دو  العتعلم االستالم  وحتت  فت  دو  اوربتع وامريكتع , مثت  مجموعتتع دار المتع  االستالم  ث

ل  ودلة البركة الت  تضم عددا م  المصعرف والشركع  المعلية االسالمية ف  الععلم العرب  واالسالم  والغرب  وتشير االحصعاا  المتوفر  ا

 561تتدير معيىيتد علت   5119مصرفع وموسسة معلية اسالمية حت  نهعية ععم  563عدد المصعرف والموسسع  المعلية االسالمية الـ  تجعوى

 دولة ف  خما قعرا  . 91مليعر دوالر منتشر  ف  

 -مراحل تطور البنوك المصرية:( 3)

ادائة ودور  ف  االقتصعد الوطن  , وتعت  هه  المرحلة الجديد   تشهد مصر عملية اصالح وتطوير مستمر  لقطع  البنو  م  اج  رف  مستو 

  -عل  النجو التعل : 0425بعد عد  مراح  مر بهع النظعم المصرف  ف  مصر منه ععم 

 :(1160-1152مرحلة تمصير البنوك )*

عفة الت  بعتض البنتو  المصترية ن هعمةن حي  تكو  هيكت  الجهتعى المصترف  مت  بنتو  تعربعتة لالجعنت  بعالضتشهد  هه  المرحلة تطورا  

( كع  يغل  عل  البنو  االجنبية السيعسة المصرفية الت  تدر عليهع اكبر االربعح دو  ااالهتمعم بعلمصتعل  0423 -0425وخال  اللتر  م  ) 
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هتع الت  شتركع  مستعهمة ( وتحويل0461 -0423االقتصعدية للمجتم  . االمر اله  دعع حكومة الثور  ال  تمصتير البنتو  ختال  اللتتر  مت  )

 مملوكة للمصريي .

 :(1166-1160مرحلة التاميم واالندماج والتخصص النوعى للبنوك)*

  اهم مع يميى هه  المرحلة تعميم البنو  ن وقيعم المؤسسة المصرفية الععمة للبنو ن اضعفة ال  انشعا البنت  المركتى  المصتر  بقترار جمهتور

استكمل  عملية اندمع  البنتو  ن وبهتها االنتدمع  امكت  تكتوي  وحتدا  مصترفية كبيتر  الحجتم  0469ككيع  مستق . وبحلو  ععم  0460ععم 

قتتعدر  علتت  المشتتعركة بنستتبة كبيتتر  فتت  تمويتت  خطتتة التنميتتة . واصتتب  الجهتتعى المصتترف  يشتتتم  علتت  خمستتة بنتتو  تجعريتتة ن وخمستتة بنتتو  

تم تطبيق نظعم التخصص القطعع  للبنو . ولع  مع يميى هه  المرحلة هتو  0469متخصصة ال  جعن  البن  المركى  . وف  او  يوليو ععم 

 تعثير السيعسة المصرفية بمرحلة التحو  االشتراك  فتحول  البنو  ال  حلقة م  حلقع  القطع  الععم. 

 :(1173-1167مرحلة التخصص الوظيفى والغاءة)*

  البنو ن وبعلتعلي تغير تخصص البنو  عل  أسعا وظيلي حس  النشعط فيمتع أهم تطور في ههه المرحلة هو حدو  المىيد م  اتندمعجع  بي

يتعلق بعلقطع  الععمن وم  نهعية ههه المرحلة أصب  هيك  الجهعى المصرفي يتكو  م  أربعة بنو  تجعرية قطع  عتعم وثالثتة بنتو  متخصصتة 

لهي كع  يتم في المرحلة الستعبقةن ولتها بقيت  اآلليتة غيتر التنعفستية إل  جعن  بن  نعصر االجتمععي. غير أ  من  االئتمع  ظ  بنلا األسلو  ا

 .قعئمةن ولم يحد  تطوير يرهكر عل  أداا الخدمع  المصرفية

 :(1182-1174مرحلة انفتاح البنوك )*

ار التخصتيص التوظيلي شهد  ههه المرحلة بداية تطبيق سيعسة االنلتعح االقتصعدين وتشجي  االستتثمعر العربتي واألجنبتين حيت  تتم إلغتعا قتر

ن أيضع  تتثر هيك  الجهعى المصرفي م  عد  جوان  أهمهع.. إنشعا بنو  االستثمعر واألعمع  لتقديم التمويت  لخدمتة 0430للبنو  الصعدر سنة 

م  بوجود بنكي  مشتركي  بي  مصر والتدو  العربيتة لتمويت  التجتعر  والتنميتة. كتهل  وجتود بنتو  ال تخ ضت  لرقعبتة البنت  االستثمعرن أيضع  سر

 العرب  الدول  والمصعرف االسالمية.  المركىي وغير مسجلة لدي  وتنظمهع قواني  خعصة مث  المصرف

ىاد  وتبعع لهل  فقد تعثر  السيعسة المصرفية والية االداا والتععم  ف  هه  المرحلةن حي  ىاد  درجة المنعفسة بي  البنو  ن م  نعحية اختر 

 للقطع  الخعص تمشيع م  سيعسة االنلتعح االقتصعد . تموي  الجهعى المصرف 

 :(1110-82/1183مرحلة ضبط اداء البنوك)*

ارتخه  خاللهع العديد م  اتجرااا  لمععلجة مظعهر االضطرابع  المصرفية التي حدث  بستب  االنتدفع  الستري  فتي الممعرستع  المصترفية.. 

 ن وتقوية دور البنت  المركتىي فتي إحكتعم الرقعبتة علت  البنتو ن إضتعفة إلت  وضت  ضتوابط م  بينهع تعدي  بعض أحكعم قعنو  البنو  واالئتمع

مي  بمراح  التوجي  االئتمعنين كهل  صدر  عد  تعتديال  فتي أطتعر تنظتيم التععمت  بعلنقتد األجنبتي والتتي انتهت  بإنشتع ا عل  من  االئتمع  سر

  .0413السوق المصرفية الحر  للنقد األجنبي في معيو 
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 (:1115-1110رحلة االصالح المصرفى الشامل)م*

ة ترعد بداية مرحلة التحرر واتصالح االقتصعدين وفيهع تم تحرير سعر اللعئد  وتحرير سعر الصرفن وتغيير آلية تموي  عجتى المواىنتة الععمت

تعرض احد البنو  لمشتكال  تتؤثر علت   م  خال  أهو  الخىانة. وم  التطورا  الهعمة أيضع  دعم قدر  البن  المركىي عل  التدخ  في حعلة

مركىه المعلي أو عل  مواجهة طل  المودعي . وأهم مع يميى هتهه المرحلتة أ  الجهتعى المصترفي أصتب  أكثتر إيجعبيتة مت  التطتورا  الجعريتة 

أستهم شتركع  قطتع  األعمتع  حي  أخه يلع  دورا  هعمع  في تنشيط سوق األوراق المعلية م  خال  صنعديق االستثمعر وأهو  الخىانةن وشراا 

 .التي يتم خصخصتهع

تحديتدهع للبنتو    وقد شهد  ههه المرحلة أو  نقطة تحو  في فععلية األدوا  النقديتة لتعميتق آليتع  الستوق.. هتي تحريتر أستععر اللعئتد  وتتر 

 .سواا المدينة او الدائنة

 وحتى االن (: 1117المرحلة الراهنة ) من*

واتجرااا  لىيعد  دور الجهعى المصرفي في تموي  االستثمعر وجع  البنو  أكثر قدر  علت  التععمت  مت  متطلبتع  تم تبن  عدد م  السيعسع  

السوقن حي  تم إعداد برنعمج تنليهي يستهدف إصالح وتطتوير البنتو  وإعتعد  رستملتهع ودمتج الكيعنتع  الصتغير  منهتع وتحقيتق تطبيتق كتفا 

  :ىيعد  معدال  االئتمع  تتمث  أهم مكونعت ن فيمع يليلقواعد الرقعبة المعلية واتشراف م  

م ـ وجود االطعر التنظيم  السليم لعمليع  وسيعسع  البنت  او معيستم  بحوكمتة البنو نممتع يضتم  الدقتة فت  تحديتد المستئوليع  والرقعبتة وتقيتي

 االداا وكهل  الكوادر القعدر  عل  استيعع  هها الدور االستراتيج  .

التنسيق بي  سيعسع  ادار  االصو  والخصوم لك  بن ن وتوىيت  مختعطر محتعفظ االستتثمعر والعمت  علت  ضتمع  جتود  المحتعفظ ـ العم  عل  

 االئتمعنية للبنو  وتحقيق اعل  معدال  ربحية ن وتطوير نشعط التجىئة المصرفية .

علت  انتهتعا ربتط وحتدا  الجهتعى المصترف  بعلرقعبتة علت   ـ تطوير نظم المعلومع  بعلجهعى المصرف  واستتخدام التكنولوجيتع الحديثتة والعمت 

 البنو  وربط االفر  بعلمراكى الرئيسية لتوفير المعلومع  الدقيقة.

 ـ تطبيق نظم تقييم الجدار  االئتمعنية للعمالا ع  طريق شركع  متخصصة . 

وتدعيم المراكتى المعليتة مت  ختال  المتعبعتة والضتغط لرفت   ـ تقديم خدمع  وادوا  مصرفية جديد  ومنتوعة لىيعد  ربحية االموا  المستثمر  ن

 الحد االدن  لمعيعر كلعية راا المع .

 ـ اصالح هيك  الجهعى المصرف  م  خال  تشجي  البنو  عل  االندمع  واالستحواه.

يشتم  المستعهمع  الععمتة فت  البنتو  ـ توسي  قععد  الملكية م  خال  اععد  احيعا برنتعمج تختعر  المتع  العتعم مت  الشتركع  المشتتركة والته  

 المشتركة. 
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بنكع نكمع نج  طترح او  اصتدار للستندا  المقدمتة بعلجنيتة  95تشغي  او  شركة لالستعالم االئتمعن  بمشعركة اكثر م   5113وقد شهد ععم 

تثمعرا  االجنبيتتتة فتتت  % فتتت  استتتواق المتتتع  الععلميتتتة فتت  خطتتتو  تعكتتتا ثقتتتة دوائتتر المتتتع  واالستتت521المصتتر  حيتتت  بلتتتغ حجتتتم التغطيتتة 

 االقتصعدرالمصر 

  -:(0)البن  االهل  المصر  ( نبذة عن مصرف العينة : 4)  

برأستمع  مليتو  جنيت  إستترليني ن وقتد  0141يونيتو  52يعد البن  األهلي المصري أقدم وأعرق البنو  التجعرية المصرية ن حي  أنشت  فتي 

الخمستينع  مت   يخت  وفقتع  للتغيترا  االقتصتعدية والسيعستية التتي متر  بهتع التبالد ن فلتيمستتمر عبتر تعر تطور  وظعئف البن  وأعمعل  بشك 

تتميمت  فتي الستتينع  ألعمتع  البنتو  التجعريتة مت  استتمرار قيعمت   القر  المعضي اضطل  البن  بعلقيعم بوظعئف البنو  المركىيتة ثتم تلترغ بعتد

بإصتدار وإدار  شتهعدا   ر فترو  بهتع فضتال  عت  االضتطال  منته منتصتف الستتينع في المنعطق التي ال يوجتد لألخيت بوظعئف البن  المركىي

 . االستثمعر لحسع  الدولة

نحتو  5105بلتغ إجمتعلي المركتى المتعلي فتي يونيتو  مت  تحقيتق مؤشترا  أداا إيجعبيتة ن حيت  5100/5105وتمك  البن  خال  الععم المتعلي 

الستعبق  % ع  العتعم6.4مليعر جني  بىيعد  نسبتهع  534ن وبلغ  أرصد  الودائ  نحو  5100يونيو  % ع 2مليعر جني  بىيعد  نسبتهع  950

المحليتة واألجنبيتة وهلت  بتستععر فعئتد  جعهبتة وتنعفستية . كمتع  البن  بتقديم مجموعة متنوعة مت  األوعيتة االدخعريتة بتعلعملتي  وهل  بلض  قيعم

 5105فتي يونيتو  -العتعئلي فتي مصتر  والتي تعد أكبر وععا ادختعري للقطتع  -األهلي  التراكمي لشهعدا  استثمعر البن  ارتل  صعف  الرصيد

 . 5100يونيو  % ع 9.52مليعر جني  بىيعد  نسبتهع 41ليسج  نحو 

عدية الرئيستية ن االحتيعجتع  التمويليتة الالىمتة لكعفتة القطععتع  االقتصت كمع قعم البن  بتوفير العديد م  األنظمة التمويلية المميى  التي تلب  كعفة

 . الخعص عل  حتد ستواا مليعر جني  كقروض جديد  لقطععع  االقتصعد الرئيسية بعلتععو  م  الحكومة والقطع  55 مع يىيد ع حي  تم ض  

% 53.9% مت  إجمتعلي األصتو  ونحتو 59.5نحو  لتص  إل  5105وقد تمك  البن  بلض  تل  الجهود م  ىيعد  حصت  السوقية في يونيو 

 .% متتتتتتتتتت  إجمتتتتتتتتتتعلي القتتتتتتتتتتروض علتتتتتتتتتت  صتتتتتتتتتتعيد الجهتتتتتتتتتتعى المصتتتتتتتتتترفي04.6متتتتتتتتتتعلي الودائتتتتتتتتتت  ن عتتتتتتتتتتالو  علتتتتتتتتتت  متتتتتتتتتت  إج

مليتعر 96.2تغط  كعفة مجعال  النشعط االقتصعدي بلغ  رؤوا أموالهتع نحتو  5105في نهعية يونيو  مشروعع   014وقد سعهم البن  في عدد 

 .رؤوا تل  الشركع    اجمعل % م54مليعرا  بمع يمث  نحو  09.6جني  وبلغ  مسعهمة البن  بهع نحو 

% عت  العتعم الستعبق . كمتع 96بىيعد  نسبتهع نحو  مليعر جني  6.111وقد سج  صعف  إيرادا  النشعط ) قب  المخصصع  والضرائ  ( نحو 

  . مليعر جني  1.9مليعر جني  ليص  إل  نحو  9.1ارتل  صعفي الدخ  م  الععئد بنحو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فقد في قيادة السوق المصرفي بالنسبة لتسويق القروض المشتركة   وتقديرا من المؤسسات الدولية لالداء المتميز للبنك االهلى المصرى ونجاحة 

وشمال أفريقيا في مجال ترتيب وتسدويق  على مستوى الشرق األوسط Bloomberg الثانى في تصنيف مؤسسة على المركز توج فى الحصول 

يوليدو  فدي الصادر عددها في  The Banker وفقا لما اعلنتة مجلة كما حصل البنك االهلى المصرى 2011فى عام وتغطية القروض المشتركة 

 في تعلنة المجلة الذ، السنو، للترتيب طبقا   المصرية البنوك كافة مصر متخطيا   مستوى علىلى للعام التالى على التوا األول المركز على 2011

  .مستوى العالم على بنك 1000 ألفضل تقييميا إطار

 في نعامي منذ بترتيبة مركزا مقارنة 70 متقدما   العالم في بنك 1000 أكبر مستوى على 371 المركز في المصر، االهلى البنك ترتيب جاء وقد

 تحقيقيدا فدي المصدر، االهلدى البندك نجد  انجدازات هامدة مدن األخيدرة الفتدرة شهدتة ما ضوء في المتقدم التصنيف الدولي هذا جاء وقد   2009

 .واالقليمية الدولية المؤسسات من بإشادة العديد وحظيت

من الشركات تضمنت شركة األهلي الستصالح وزراعدة  كما قام البنك بدور فعال في قيادة بعض المشروعات االقتصادية من خالل تأسيس عدد

شدركة الصدعيد  القابضدة للتنميدة واالسدتثمار   الشدركة المصدرية إلدارة األصدول العقاريدة واالسدتثمار   األراضدي   باإلضدافة إلدى شدركة النيدل

مات الطبيدة   شدركة األهلدي للتدأجير التمدويلي   للمشدروعات والخدد لصناعة المواد الغذائية   شركة الصعيد لصناديق االستثمار   شركة األهلي

  كمدددددددددددددددددددددا اسدددددددددددددددددددددتحوذ البندددددددددددددددددددددك علدددددددددددددددددددددى شدددددددددددددددددددددركة التوفيدددددددددددددددددددددق للتمويدددددددددددددددددددددل العقدددددددددددددددددددددار،.

إصددار الشدهادة  االئتمانيدة واالدخاريدة الجديددة شدملت إعدادة إطدالق الدرهن العقدار،   قدروض السديارات   كما وفر البندك العديدد مدن المنتجدات

  ات العائددددددددددددددددددد المقدددددددددددددددددددم بالعملددددددددددددددددددة االجنبيددددددددددددددددددة.الخماسددددددددددددددددددية الجديدددددددددددددددددددة   إصدددددددددددددددددددار الشددددددددددددددددددهادة ذ

التحتية لشبكات الحاسدبات   وأيضدا  تدم تطدوير البنيدة األساسدية صالت الصدار   وقد حقق البنك الكثير من عمليات التطوير سواء في مجال البنية

 متميتتى  للعمتتالاتقددديم خدمددة  فددي كافددة أنحدداء البـــددـالد بهددد  ATM آلددة 1000ونقدداط البيددع   كمددا قددام البنددك بنشددر أكثددر مددن  اصلددي

استلسعرا   سععة طوا  أيعم األسبو  ن ويتم الرد ف  الوق  الحعل  عل  59العمالا عل  مدار  وقعم البن  بإنشعا خدمة " األهلي فو  " لخدمة

  . الصوتية ألف مكعلمة في الشهر ن بعتضعفة ال  تقديم الخدمة 011العمالا بحجم 

ودائت   -تتوفير  -ع  كعفة الحسعبع  بتنواعهع المختللة )جعريتة    البنكي لألفراد " األهل  ن  " التي تتي  االستلسعركمع تم تلعي  خدمة اتنترن

طبععتة كشتوف الحستعبع  والبطعقتع   و البطعقتع  االئتمعنيتة المتعتدد  ن بعتضتعفة إلت  االستثمعر , األوعيتة االدخعريتة قروض(وكها شهعدا  –

 . للبن  عل  شبكة االنترن عبر الموق  اتلكتروني 

توفير التموي  المبعشر للخىانة الععمة للدولة مت  ختال  شتراا أهو  الخىانتة  وف  إطــعر دور البنــ  في الـدعم المتواص  لسيعسع  الدولة ن تم

إلت  المرتبتة  ن بعتضعفتـة عل  أعل  حصة في الستوق األولتي الختعص بتتهو  الخىانتة والستندا  الحكوميتة الحكومية ليستحوه البن  واألوراق

  . األول  في حجم التداو  في السوق الثعنوي

صتنعديق االستتثمعر التتي تتدعم ستوق رأا المتع   وف  مجـع  دعم وتنشيط االستثمــعر وسـوق األوراق المعليـتـة يمتلت  البنت  عتددا متميتىا مت 

 . الستثمعر م  خال  التوس  في ختدمع  الحلتظ المركتىي والمتتعجر عالو  عل  تقديم خدمع  ا المصري وتخــدم شريحــة متميى  م  العمالا

مليتعر جنيت   09.0ارتلع  عمليع  الصرف األجنبتي لتصت  إلت   واستمر البن  في القيعم بدور هعم في استقرار سوق الصرف األجنبي ن حي 

%مت  حجتم 93يععد  نحو  ستندية وخطعبع  ضمع  بمعن بعتضعفة إل  تنليه اعتمعدا  م 5101مليعرا  في يونيو  9.2مقعب   5100في يونيو 
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 . تجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعر  مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر الخعرجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

داخليتع   القتو  البشترية لديت  وصتق  وتنويت  مهتعراتهم مت  ختال  مجموعتة مت  بترامج التتدري  المتطتور  ويحرص البن  عل  مواصتلة تتدعيم

مستو  عع   م  المهعر  والكلعا  . هها فضتال  عت  استتقدام  عل  وخعرجيع  في كبر  المؤسسع  المعلية الععلمية ن إل  جعن  جه  عمعلة جديد 

 . الخبرا  المصرفية ععلية التخصص ألهم الوظعئف الحعكمة

 : دور البنك في المجتمع( 5)

  عتد  استكمعال  للدور المصرفي و المعلي يحرص البن  األهل  المصر  عل  المشعركة في المجعال  الثقعفية و العلمية و االجتمععية مت  ختال

 محعور أهمهع :

 : *على الصعيد الثقافى

  إنشعا متحف في مبن  البن  للمقتنيع  اللنية القيمة م  لوحع  مصور  و منحوتع  تمث  أعمع  أجيع  مختللة م  اللنعني  المصتريي  منهنشتت -

 . الحركة التشكيلية اللنية بمصر

ع يكلت  سترعة البحت  وستهولة االستتدال  للمتترددي  علت  المكتبتة مت  داخت  وختعر  تطوير مكتبة البن  بعستخدام تقنيع  الحعسبع  اآللية بمت -

 البن  .

 دعم األنشطة العلمية واالجتمععية للعديد م  الجعمعع  والمراكى المصرية.  -

 رععية المسعبقة السنوية الت  تجريهع وىار  التربية والتعليم لمعلم  اللغة العربية. -

 ف  المهرجعني  ) اللن  ن الثقعف  ( الت  تنظمهع لجنة التعليم والبح  العلم  والشبع  بمجلا الشور  . تقديم جوائى لللعئىي   -

 *على الصعيد االجتماعى :

 ية .دعم المشروعع  الصغير  والمتوسطة وتقديم التموي  الالىم لهعن سواا م  موارد البن  الهاتية أو بعلتععو  م  الصندوق االجتمعع  للتنم -

نليه مشرو  ضمع  مخعطر االئتمع  للمشروعع  الصغير  والمتوسطة الععملتة فت  األنشتطة الصتنععية بعلتعتعو  مت  شتركة ضتمع  مختعطر ت -

 االئتمع  المصرف  .

  تلبية احتيعجع  المشروعع  المتنعهية الصغر الغير مؤهلة للتععمت  مت  البنتو  أو فت  أمتعك  يصتع  الوصتو  إليهتع حيت  أتتعح البنت  تمويت -

 منعس  لعد  جمعيع  أهلية تععد  إقراض  لتل  المشروعع  .

 تموي  مشروعع  التوافق البيئ  للمشروعع  الصنععية. -

 توقي  مهكر  تلعهم م  ك  م  البن  الدول  و بن  التعمير األلمعن  ف  مجع  تلعي  آلية التنمية النظيلة . -

 ف  توفير الخدمع  الصحية كمع يل :م  خال  مسعهمة البن   *على صعيد العمل الخيرى :
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لستعكن  بنعا مستشل  البن  األهل  المصر  للرععية المتكعملة بمنطقة القطعمية والتبر  بهع لجمعية الرععيتة المتكعملتة لتقتديم الرععيتة الطبيتة  -

 المنطقة.

الحتواد  والحتروق التتعب  لمستشتل  الطتوار ا  انشعا وتطوير وتجهيتى مستشتل  مدينتة نصتر التعليمت  الجديتد كمتع قتعم البنت  بعنشتعا مجمت  -

 بعلقصر العين  واله  يعد االو  م  نوعة ف  مصر والشرق االوسط . 

 توجي  مخصصع  الهدايع السنوية للبن  إل  التبرعع  للمستشليع  والهيئع  الخيرية ن وتشكي  لجنة تدار  تل  التبرعع  .  -

 صندوق إىالة الكوار  ن وصندوق مجلا أمنـعا القـعهر  الخديوية. التبر  لبعض الصنعديق الحكومية ومنهع  -

  -( الخدمات التى يقدمها البنك االهلى المصرى :6)
ومت  اهتم هته  الختدمع  متع  ن والتدولي الوطني الت  يقدمهع البن  االهل  عل  المستو  والمعلية والخدمع  البنكية النشعطع  م  هنع  مجموعة

 ( 0) -يل :
 

 االفراد:  خدمات -1
   -وه  الخدمع  الت  يقدمهع البن  لعمالا  م  االفراد وم  اهم هه  الخدمع  مع يل :

 
 وه  الشهعدا  الت  يقوم البن  بتسويقهع وبيعهع لمختلف عمالا  م  االفراد وه  تنقسم ال  نوعي : :  الشهادات بمختلف انواعها -أ

 
 لشهادات فى :   وتتمثل اهم تلك اشهادات بالعملة االجنبية :  -
 

 الشهعدا  ها  المىايع المتعدد  بعلدوالر/ اليورو 

  ) الشهعدا  الههبية )بعلدوالر / اليورو 

  ) الشهعدا  المعسية ) بعلدوالر / اليورو 

  شهعدا  كنى  بعلدوالر االمريك 

 شهادات بالعملة المحلية: وتتمثل اهم تلك الشهادات فى:  -
 ية شهعد  االيدا  الثالثية والخمعس 

  شهعدا  االدخعر البالتينية 

    & شهعدا  االستثمعر أ 

 الشهعدا  ها  الدخ  الشهر  المتغير  

 سنوا  بحس  اختيعر العمي   6وه  الودائ  الت  يتم ربطهع لالفراد وتتراوح مدتهع مع بي  اسبو  وحت  الودائع :  -ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 www.nbe.com.eg(1)  

  

http://www.nbe.com.eg/
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وه  الت  يتم فتحهع لعمالا البن  م  االفراد لسهولة السح  وااليدا  م  وال  رصيد الحستع  فت  الحسابات الجارية ودفاتر التوفير :  -ج

جنية بعلنستبة للحستع  الجتعر  ومبلتغ  211ن  للت  الحسع  هو مبلغ ا  وق  وبدو  حد ادن  وحد اقص  للسح  او االيدا  ويكو  الحد االد

 جنية لدفتر التوفير ويمك  استخدام تل  الحسعبع  ف  اجراا العديد م  الخدمع  المصرفية عليهع . 0111

وهت  تتتي  للعمتالا حريتة  وهت  البطعقتع  التت  يقتوم بعلبنت  بعصتدارهع لعمتالا بضتمعنع  نقديتة او وفقتع لبترامج معينتةبطاقات االئتمران :  -د

 الشراا بواسطهع او السح  النقد  م  احتسع  ععئد شهر  عل  الرصيد المستخدم . 

 وه  الت  يقدمهع البن  للعمالا وه  تختلف بحس  الغرض منهع كمع يل :القروض:  - 

عتعم وقطتع  االعمتع  العتعم وقطتع  وهتو القترض الته  يحصت  عليتة العتعملي  بعلهيئتع  الحكوميتة والقطتع  ال القرض الشخصى النقدى: -
البترو  والععملي  بعلشركع  المتعدد  الجنسيع  والشركع  القعبضة المدرجة بتعلبنو  ومتوظل  البنتو  االختر  ويكتو  الغترض مت  هته  

 القروض الغراض استهالكية.  

  .المعمو  بهع ف  هها النو  م  القروضوهو اله  يحص  علية العمي  بغرض اقتنعا سيعر  وفقع والضمعنع  واالليع   قرض السيارة: -

وه  القروض الت  يحص  عليهع االفراد بضمع  الودائت  واالوعيتة االدخعريتة المملوكتة لت   االقراض بضمان ودائع واوعية ادخارية: -
 طرف البن  بسعر الععئد المتلق علية بي  البن  والعمي  وبعلعموال  المختللة.

اله  يحص  علية العمي  بغرض تموي  شراا او بنعا وتشتطي  وحتدا  ستكنية او تمويت  الستك   وهو القرض قرض التمويل العقارى: -
 .االقتصعد  

وهت  الحتواال  التت  يقتوم البنت  االهلت  المصتر  بعستتالمهع لصتعل  مستتليدي  فت  جمهوريتة مصتر العربيتة ستواا التحويالت الخارجية:  -
 انوا  تل  التحويال  ف  االت : بعلجنية المصر  او العمال  المختللة وتتمث  اهم

وهتت  التتت  تتتعت  متت  مراستتلي  او وكتتالا البنتت  االهلتت  المصتتر  فتت  مختلتتف التتدو  العربيتتة مثتت  الستتعودية والكويتت  الررراش مررونى:  -

 .  واالمعرا  وقطر
 .  تعت  م  مجموعة سعمبع المعلية بعلريعض بعلمملكة العربية السعودية وه  الت  سبيد كاش : -

فت  اليتوم طتوا  االستبو  مت   59: وه  الحواال  الت  يقوم البن  االهل  المصتر  بعستتالمهع آليتع علت  متدار التـن الين او 24االهلى  -

 .  مراسلي  البن  بعلدو  العربية
وه  الحواال  الت  يقوم البن  االهلت  المصتر  بعستتالمهع مت  مراستلية فت  مختلتف دو  اوروبتع التحويالت الواردة من المراسلين :  -

 .  وامريكع لصعل  مستليدي  ف  جمهورية مصر العربية
 

   -خدمات الشركات: -2
   -وه  الخدمع  الت  يقدمهع البن  لعمالا  المختللي  م  الشركع  وم  اهم هه  الخدمع  مع يل :

    نوعي :وه  الشهعدا  الت  يقوم البن  بتسويقهع وبيعهع لمختلف عمالا  م  الشركع  وه  تنقسم الالشهادات :  -أ
 وتتمثل اهم تلك الشهادات فى :  شهادات بالعملة االجنبية :  -

 الشهعدا  ها  المىايع المتعدد  بعلدوالر/ اليورو 

  ) الشهعدا  الههبية )بعلدوالر / اليورو 

   ) الشهعدا  المعسية ) بعلدوالر / اليورو 

  شهعدا  كنى  بعلدوالر االمريك 

 هم تلك الشهادات فى: شهادات بالعملة المحلية: وتتمثل ا -
  شهعدا  استثمعر المجموعة " أ " ها  الععئد المجم  الممنوح 

 شهعدا  استثمعر المجموعة "   " ها  الععئد الدور  الممنوح  
 

وه  الت  يتم فتحهع لعمالا البن  م  الشركع  لسهولة السح  وااليدا  م  وال  رصيد الحسع  فت  ا  وقت  وبتدو  الحساب الجارى:  -ب
 جنية.  2111د ادن  وحد اقص  للسح  او االيدا  ويكو  الحد االدن  للت  الحسع  هو مبلغ ح
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خدمة تقدم مت  البنت  االهلت  للشتركع  ولمتوظلي الشتركع  عت  طريتق تحويت  مرتبتع  متوظلي الشتركع  إلت  البنت  خدمات المرتبات:  -ج
يوفر البن  األهلتي المصتري نظتعم إلكترونتي متكعمت  متؤم  لتطتوير وع مصرفنع.واستلعدتهم م  الخدمع  والمنتجع  البنكية المختللة التي يقدمه

أنظمة دف  مرتبع  السعد  موظلي الشركع  ن يتم م  خالل  إصـدار بطعقة خعصة لصترف المرتتـبع  يتتم تحويت  مرتبتعتهم عليهتع مبعشتر  دو  
مىايع الت  تعود عل  الشركع  وكها البن  االهل  المصر  جراا وهنع  الكثير م  الالحعجة إل  فت  حسعبع  جعرية شخصية بلرو  مصرفنع. 

 .  تل  الخدمة

تعرف المشروعع  الصغير  والمتوسطة لد  البن  األهل  المصر  بتل  المشتروعع  ( : SME.sالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ) -د

مليو  جتم  011للمشروعع  الصغير ن ومع يىيد ع  هل  حت  مليو  جني   51الت  تبلغ متوسط إيراداتهع / مبيععتهع آلخر ثال  سنوا  حت  
 للمشروعع  المتوسطة )بعلنسبة للمشروعع  الجديد  يتم االستنعد ال  حجم االيرادا  المتوقعة(.

نشتعطهع  دعم المشروعع  الصغير  والمتوسطة توج  استراتيجي للبن  انطالقع  م  اتيمع  بتهمية تل  الشريحة م  المشتروعع  ومتردودويعد 
االيجعب  عل  االقتصعد المصر  ال سيمع ف  ضتوا منعستبة خصعئصتهع لواقت  المؤشترا  االقتصتعديةن ومت  هتها المنطلتق وايمعنتع  بعلتخصتص 
 والحرفية فقد قعم البن  األهل  المصر  بإنشعا قطع  متخصص لتقديم كعفة الخدمع  المصرفية ستواا التمويليتة أو غيتر التمويليتة للمشتروعع 

موظف موىعي  عل  مستو  وحدا  البن  وفروع  المنتشر  ف  كعفة أنحتعا الجمهوريتة لتديهم لخبتر   0111غير  والمتوسطة يضم نحو الص
 والتخصص ف  تقييم احتيعجع  المشروعع  وتصميم واختيعر الخدمع  المصرفية المالئمة. 

مع  التمويليتة الالىمتة تنشتعا المشتروعع  وتنميتهتع ودعتم نشتعطهع يقدم البن  م  خال  فريق تموي  المشروعع  الصغير  والمتوستطة الختدو
 الجعر  وهل  لكعفة األنشطة االقتصعدية )صنعع ن تجعر ن ىراع ن خدم  ... ال ( ن وفقع  لمع يل  :

 . تموي  قصير األج  بحد أقص  ععم لتموي  النشعط الجعر  للمشرو 
   ستنوا  لتمويت  جعنت  مت  التكتعليف االستتثمعرية )معتدا ن  3ج  يص  حت  سنوا  أو طوي  األ 2تموي  متوسط األج  بحد أقص

 آال ن انشعاا  ..... إل  (.
  .) إصدار خطعبع  الضمع  )ابتدائيةن نهعئيةن دفعة مقدمة 
 . دعم نشعط التصدير واالستيراد م  خال  تموي  فت  اعتمعدا  مستندي  لعمليع  استيرادن وتقديم مىايع خعصة للمصدري 

دم البن  حىمة متميى  م  البرامج التمويلية الت  تنعس  كعفة االحتيعجع  التمويلية للمشروعع  الصتغير  والمتوستطة تتستم بشتروط ميستر  ويق
 م  حي  أسععر ععئد وأج  سداد والشروط والضمعنع . 

  -هل  المصر  لعمالا فيمع يل :وتتمث  اهم الخدمع  المصرفية االخر  الت  يقدمهع البن  االالخدمات المصرفية االخرى:  -3

شتراا أي منتتج / خدمتة أو ستداد  لعمالا تتي   5115هي خدمة مقدمة م  قب  البن  األهل  المصري منه ععم خدمات الدفع االلكترونى:  -أ
لي المصري بتتمي  عمليع  يقوم البن  األهوأية مستحقع  عبر اتنترن  للمؤسسع  الراغبة ف  إضعفة ههه الخدمة عل  مواقعهع اتلكترونية . 
 الدف  عبر شبكة االنترن  بعستخدام أحد  وسعئ  التتمي  المتععرف عليهع دوليع ن عل  سبي  المثع : 

 Secure Sockets Layer   
 Master Card Secure Code 
 Verified By Visa   

اقتصتعدية قويتة مت  ختال  توحيتد منشتتتي  أو أكثتر  تستهدف عمليتع  االنتدمع  واالستتحواه خلتق كيعنتع عمليات االندماج واالستحواذ:  -ب
هلتتي ضتتم  كيتتع  قتتعدر علتت  االستتتمرار والمنعفستتة إنتعجيتتع  وإداريتتع  وتستتويقيع  وتمثتت  هتتهه العمليتتع  أحتتد األنشتتطة االستتتثمعرية الهعمتتة للبنتت  األ

  -المصري ف  العقد األو  م  األللية الجديد  ن والتي تستند بعألسعا إل  :

 االستثمعرية الخعصة بعملية االندمع  واالستحواه.  تحديد اللرص 

 :  التخطيط لعملية االستحواه أو االندمع  وتنليههع م  خال  
  .دراسة الجوان  القعنونية الالىمة لعملية االندمع  واالستحواه 
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 ستحواه عليهع. إعداد مهكر  البي  الت  تحتو  عل  المعلومع  المعلية والتجعرية للشركة المىم  إدمعجهع أو اال 
  .إعداد الدراسع  الخعصة بتقييم الكيعنع  المىم  إدمعجهع أو االستحواه عليهع ومنعقشة نتعئج التقييم م  األطراف ها  العالقة 
  .تحديد األسلو  األمث  لعملية االندمع  أو االستحواه 
  إدار  عملية الـDUE DILIGENCE  . 
 ملية االندمع  أواالستحواه. تحديد وتوفير مصعدر التموي  الالىمة لع 
  ( اتختتعه اتجتترااا  الالىمتتة لعمليتتة االنتتدمع  أواالستتتحواه بمتتع فيهتتع اتشتتراف علتت  األطتتراف األختتر  المشتتتركة فتت  عمليتتة التنليتته

 شركة السمسر  .... ال  (.  –االستشعريو  اللنيو   –المستشعر القعنون  

الستتثمعرية التتي يقتدمهع البنت  األهلت  المصتري تقتديم االستشتعرا  االقتصتعدية والمعليتة تتضتم  الختدمع  اتقديم الخدمات االستشارية:  -ج
 واللنية ف  مجعال  االستثمعر ن وتتمث  ههه الخدمع  ف  اآلت  :

   إععد  هيكلة الشركعRESTRUCTURING  :  ويتم هل  م  خال  اآلت 
 ديد نقعط القو  والضعف لنشعط العمي  واقتراح أسعلي  العال . إعداد الدراسع  الالىمة لتحديد أسبع  التعثر للتوص  إل  تح 
  .توفير اآلليع  المنعسبة لتنليه عملية إععد  الهيكلة 

  تحديد األسلو  األمث  لتموي  المشروععPROJECT FINANCE  م  خال  دراسة وتحديد مصعدر التموي  الالىمة والمنعسبة
 ثلة عل  سبي  المثع  فيمع يلي : لمشروعع  العمالا بصورهع المختللة والمتم

  القروض المشتركةSYNDICATED LOANS · 
   ىيعد  رؤوا األمواCAPITAL RAISING · 
   السنداBONDS · 
  التتجير التمويليFINANCIAL LEASING  

ستة وتحليت  البيعنتع  يقوم البن  األهل  بتقتديم الختدمع  االستشتعرية للشتركع  التت  ستيتم خصخصتتهع مت  ختال  درااعمال الخصخصة :  -د
ة المعلية واالقتصعدية للتعرف عل  اقتصعديع  تل  الشركع  وتحديد مواط  الضعف والقو  ف  هيعكلهع التمويليتة بهتدف الوصتو  للقيمتة الععدلت

المعليتة أوالبيت   ألسهمهع والترويج لبي  الحصص محليع  وخعرجيع  وكها الحصو  عل  كعفة الموافقع  الالىمة لعمليتة الطترح فت  ستوق األوراق
 لمستثمر استراتيجي.

يقتتوم البنتت  األهلتت  المصتتري ضتتم  أنشتتطت  االستتتثمعرية فتت  األوراق المعليتتة بتقتتديم كعفتتة األعمتتع  واألنشتتطة المتعلقتتة اصرردار السررندات:  - 
 بإصدار السندا  والترويج لهع وتغطيتهع وهل  م  خال  : 

 تصدار واتشراف عل  التنليه حت  تمعم عملية تخصيص السندا  للمكتتبي  فيهع. القيعم بكعفة األعمع  المتعلقة بإدار  عملية ا 

  . اتخعه الخطوا  التنليهية للحصو  عل  الموافقع  الخعصة بعملية الترويج ) خعص / ععم( والتغطية 

  (  إعداد الدراسع  المتعلقة بإمكعنية قيعم البن  بتغطية جعن  م  االكتتعUNDERWRITING )  . 

يقدم البن  األهل  المصري حىمة متكعملة م  الخدمع  االستثمعرية ف  مجع  سوق األوراق المعلية ن الترويج لرؤس االموال واالسهم:  -و
 م  أهمهع : 

  .القيعم بعألنشطة المتعلقة بإصدار األسهم والترويج لهع 

  .القيعم بتقييم الحصص الت  يتم الترويج لهع 

 صة بإدار  عمليع  الطرح المختللة لألسهم الجديد  )مستندا  الطرح/ مهكر  المعلومع (. القيعم بكعفة األعمع  الخع 

  اتشراف عل  أعمع  الـDUE DILIGENCE   وكهل  اتشراف عل  تنليه الطرح حتت  إتمتعم عمليتة تخصتيص األستهم للمكتتبتي
 فيهع .

قدمهع البن  االهل  المصر  ف  مجتع  االوراق المعليتة مت  اهمهتع متع هنع  مجموعة م  الخدمع  يالخدمات المتعلقة باالوراق المالية:  -ى
   -يل :
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 خدمات البنك االهلى المصرى فى سوق راس المال:  -1

  خدمات الحفظ من الباطنSub- custodian services  : 

ير التقليديتة فقتد بتدأ فت  إدختـع  ختدمع  ف  إطعر سع  البن  األهل  المصر  وحرص  الدائم عل  قيعم  بدوره الريعد  ف  تقديم الختـدمع  غتـ
ن ويعد او  م  0449( للبنو  والمؤسسع  المعلية األجنبية امنعا الحلظ الععلميي  ف  ععم Sub- custodian servicesالحلظ م  البعط )

 أدخ  ههه الخدمع  بعلسوق المصر .

 (Trade settlement)قيتة لعمليتع  شتراا و بيت  األوراق المعليتة هها و تتمث  خدمع  الحلظ م  البتعط  فت  اجتراا التستوية المعليتة و الور
 Corporate) وهل  لــحسع  عمالئنع م  البنو  و المؤسسع  األجنبيةن و تىويدهم بعألخبعر المعلية و اتقتصعدية للشركع  بصلة ععمــتـة )

action  وتحــصي  التوىيعــع  المستحقة لهم بصلة خعصة(Income collection) واا ف  صور  نقدية أو ف  صور  اسهم مجعنية م  س
 . (Book-keeping)خال  إدار  السجال  

ن وكتها (Proxy voting)هها بعتضعفة إل  حضور الجمعيع  الععمة والتصوي  نيعبة ع  عمالئنتع مت  البنتو  و المؤسستع  المعليتة األجنبيتة 
مت  ختال  النظتعم اتلكترونتي  (Reporting & Customer liaison)ويل  خدمة إرستع  التقتعرير الخعصتة بتعألوراق المعليتة بطريتق الست

 . SR 2006والمتوافق م  أحد  التعديال  الععلمية   STPالمبعشر لألوراق المعلية 
 

 خدمة امين الحفظ  : 
نتو  الععملتة فت  مصتر حرص م  البن  األهل  المصر  عل  دوره الرائد ف  دعم و تنشيط سوق رأا المع  حيت  يعتد أو  بنت  مت  بتي  الب

ويعد البن  األهل  المصر  أو  مت   .اله  أسند عمليع  األوراق المعلية إل  قطع  متخصص مدعم بعلعديد م  الكوادر المؤهلة والمدربة جيدا  
وفت  إطتعر التوجهتع  الجديتد   .للبنو  والمؤسستع  المعليتة األجنبيتةSUB-CUSTODIAN SERVICESأدخ  خدمة الحلظ م  البعط  

لهيئة سوق المع  حرصع  منهع عل  مصعل  المتععملي  ف  األسهم و السندا  فقد نظم  عمليع  من  التراخيص ألمنعا الحلظ ف  إطعر ضوابط 
وف  هها اتطعر فقد قعم البن  األهل  المصتر  بتدعم دوره  .مشدد  حي  إقتصر تقديم خدمع  أمنعا الحلظ عل  بعض البنو  الععملة ف  مصر

ي  خصص فريقع  متكعمال  بتحد  وسعئ  اتتصع  و التدري  الكعف  لتقديم ههه الخدمة لعمالؤه و لكعفة السعد  حملة األسهم و الستندا  الرائد ح
 معتمدا  ف  هل  عل  شبكة فروع  الت  تمتد لتشم  كعفة أنحعا الجمهورية.

 

 عمليات شراء وبيع االوراق الماليه  : 
صري الريتعدي فتي تتدعيم وتنشتيط ستوق االوراق المعليت  كعحتد اهتم مجتعال  االستتثمعر والمتراه التتي تعكتا حعلت  ايمعنع بدور البن  االهلي الم

النشعط االقتصعدي وم  منطلق الحرص علي توسي  قععده التععم  في سوق االوراق المعلي  وض  المىيد م  االستثمعرا  بعلسوق يقتوم البنت  
يتت  لصتتعل  عمتتالا فروعتت  المنتشتتره بعنحتتعا الجمهوريتت  بكلعئتت  وستترع  ععليتت  فتتي التنليتته وبمتتع يضتتم  بتقتتديم خدمتت  شتتراا وبيتت  االوراق المعل

رو  المحعفظ  علي سري  تل  العمليع  وفي ظ  تلعع  العمالا م  الخدم  فقد بعدر البن  بعنشعا قععع  المعلومتع  وتتداو  االوراق المعليت  بلت
  عترض استععر االوراق المعليت  المتداولت  ببورصت  القتعهره لحظت  بلحظت  علتي شعشتع  المحعفظتع  يكتو  هتدفهع نقت  نتبض الستوق مت  ختال

 اللرو  المختللة للبن  
شتراا ( بكلتعاه وسترع  ععليت  بلضت  فريتق العمت  لديت   –كمع يقوم البن  بعلتسوي  المعلي  للعمليع  المنلهه علي االوراق الــمعلي  لعمالئ  )بيت  

 .ا اينمع وجدوا م  خال  شبك  فرو  البن  المنتشره في انحعا الجهوري واضعفتهع الي حسعبع  العمال
 

 الخدمات الشامله  : 
في اطعر حرص البن  االهلي علي مواكب  ك  مع هو جديد بعلسوق ورغب  من  في الوصو  التي التكعمت  فتي تقتديم ختدمع  ستوق المتع  وتلبيت  

  قيد معتمد لدي بورصتي االوراق المعلي  والحصو  علي الترخيص التالىم لمبعشتره هتها كعف  متطلبع  عمالؤه فقد بعدر البن  بعلتسجي  كوكي
النشعط ويمك  للشركع  الراغب  في قيد اسهمهع بعلبورص  او بعلحلظ المركىي او توفيق اوضتععهع بعلبورصت  وفقتع للقواعتد المنظمت  االتصتع  

 . بقطع  االوراق المعلية بعلبن  االهل  المصر  

 يق استثمار البنك االهلى المصرى: صناد -ن

 :  صندوق استثمار البنك األهلى المصري األول ذو العائد الدوري التراكمي )ذو رأس مال مفتوح( -1
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مليتو  جتم وبقيمتة أستمية  011برأستمع  قتدره  0449أسا البن  األهلي المصري هها الصندوق وهو أو  صندوق لالستثمعر في مصر ععم 
تم الحصو  عل  موافقة الهيئة الععمة للرقعبة المعلية عل  تعدي  صلة الصندوق ليصتب  صتندوق استتثمعر  5113وف  ععم جم / للوثيقة  211

بلتتغ  5100جتتم هتتها وقتد حقتتق معتتد  ععئتتد علت  االستتتثمعر عتتعم  01هو ععئتد دوري تراكمتتي وكتتها تجىئتة الوثيقتتة لتصتتب  القيمتتة اتستمية لهتتع 
جتم /  01.11نحتو  5105حت  نهعية ععم  5113% وقد بلغ  توىيعع  الصندوق منه ععم 59.02 نحو 5105(% بينمع بلغ ععم 09.94)

 للوثيقة.

 
 : صندوق استثمار البنك األهلى المصرى الثانى ذو العائد الدورى )ذو رأس مال مفتوح( -2

ائد الدورية التت  تشتب  حعجتة العمتالا والمستتثمري  يعتبر الصندوق الثعن  انطالقة للبن  في منظومة األوعية اتدخعرية واتستثمعرية ها  العو
% وقتد 50.06نحتو  5105(% بينمع بلتغ عتعم 09.02نحو ) 5100للععئد الدور  ن هها وقد حقق الصندوق معد  ععئد عل  االستثمعر ععم 

 جم.011اتسمية لهع والبعلغة جم/ للوثيقة وه  أكبر م  القيمة  025.22نحو  5105بلغ  توىيعع  الصندوق منه إنشعئ  حت  نهعية ععم 

 
 : صندوق استثمار البنك األهلى المصرى الثالث ذو العائد الدورى والتراكمي )ذو رأس مال مفتوح(  -3

ف  إطعر إستمرار تلعع  البن  م  المتغيرا  التي تطرأ عل  منعخ اتستثمعر ورغبة منت  فت  ىيتعد  تلعيت  دوره فت  مجتع  ستوق المتع  والتهي 
م محعور وركعئى النمو اتقتصعد  بصلة ععمة وف  توفير العديد م  اللرص اتستثمعرية واألوعية اتدخعريتة المتنوعتة التت  تحقتق يعد أحد أه

صندوق  الثعل  اله  يجم  بتي  ميتى  الععئتد التراكمت  علت  ستعر الوثيقتة  5112المىيد م  المىايع لعمالئ  بصلة خعصة فقد أصدر البن  ععم 
% وقتد 94.90نحتو  5105(% بينمتع بلتغ عتعم 93.09نحو ) 5100  الرب  سنو  وقد بلغ معد  الععئد عل  االستثمعر ععم والتوىي  الدور

 جم / للوثيقة . 91.11نحو 5105بلغ  توىيعع  الصندوق منه إنشعئ  حت  نهعية ععم 

 
 الصندوق النقدى ذو العائد اليومى التراكمى )أمان( )عائد كل يوم( :-4

جديد  للبن  األهل  ف  مجع  صنعديق االستثمعر أطلق البن  صندوق جديد هتو صتندوق استثمتـعر البنت  األهلت  المصتـر  النقتد   فـ  إنطالقة
ويهتدف الصتندوق إلت  تلبيتة الرغبتع  اتستتثمعرية لتد   06/9/5116اعتبعرا  مت   Money Market Fundهو العـعئد اليومـ  التراكمـ  

الجعرية للمحعفظة عل  أرصدتهم النقدية بعتضعفة إل  تحقيق ععئد منعس  ويهتدف الصتندوق إلت  تحقيتق ععئتد  عمالا البن  أصحع  الحسعبع 
جتم نحتو  011يوم  لمستثمري  يضعف لستعر الوثيقتة يوميتع  وقتد حقتق الصتندوق متوستط ععئتد علت  ستعر الوثيقتة والتتي تبلتغ قيمتهتع االستمية 

  1% سنويع  01.60
 

 األهلى المصرى الخامس ذو العائد التراكمى والجوائز )ذو رأس مال مفتوح(: صندوق استثمار البنك -5
ف  ضوا ريعد  البن  األهلي المصري في إستحدا  أدوا  معلية جديد  تهدف إل  تنشيط سوق رأا المتع  ومت  بينهتع صتنعديق اتستتثمعر قتعم 

وهلتت  بهتتدف تشتتجي  اتستتتثمعر وبصتتلة خعصتتة صتتغعر المستتتثمري  البنتت  بتتستتيا صتتندوق اتستتتثمعر الختتعما هو الععئتتد التراكمتتي والجتتوائى 
جم/وثيقة هتها وقتد بلغت  الجتوائى الموىعتة حتت  اآل  منته بدايتة  01تستثمعر أموالهم بطريقة غير مبعشر  في البورصة و تبلغ القيمة اتسمية 

نحتو  5100وق معتد  ععئتد علت  اتستتثمعر عتعم مليتو  جتم وقتد حقتق الصتند 95جعئى  بقيمة إجمعلية بلغت  نحتو  519نشعط الصندوق عدد 
 % )بمع فيهع الجوائى النقدية الموىعة( .51.33نحو  5105(% بينمع بلغ ععم 02.26)

 
بقرراأل ألحكررام الشررريعة مصررر ذو العائررد الرردورى التراكمررى )بشررائر( ط –صررندوق اسررتثمار البنررك األهلررى المصرررى وبنررك البركررة  -6

 اإلسالمية :
لهي ينلرد ب  البنت  األهلت  المصتر  فت  مجتع  صتنعديق اتستتثمعر ورغبتة فت  تحقيتق المىيتد مت  المىايتع لعمالئت  قتعم البنت  إستمرارا  للدور ا

بتتسيا الصندوق االسالم  )بشعئر( هو الععئد الدور  والتراكم  لينعس  شريحة كبير  م  المستتثمري  تحترص علت  اتستتثمعر وفقتع  ألحكتعم 
وقد بلغ معد  الععئد عل   01/5/5111جم وقد بدا الصندوق مىاول  نشعط  إعتبعرا  م   011القيمة األسمية للوثيقة  الشريعة اتسالمية وتبلغ

% وقتد بلغت  توىيعتع  الصتندوق منته إنشتعئ  حتت  نهعيتة عتتعم 04.29نحتو  5105(% بينمتع بلتغ عتعم 09.24نحتو ) 5100االستتثمعر عتعم 
  1جم / للوثيقة  53.11نحو  5105

 
 ري ) صندوق الصناديق المصرية ( :ذو العائد التراكمي والتوزيع الدو -وق استثمار البنك األهلى المصري السابع صند -7

في ضوا حرص مصرفنع عل  اتستمرار في التنو  والتوس  فتي نشتعط صتنعديق االستتثمعر وتلبيتة لرغبتة المستتثمري  فقتد قتعم البنت  بتتستيا 
جم / للوثيقة وقد بدا  011مليو  جم عند التتسيا وبقيمة إسمية  011نعديق المصرية ( برأسمع  قدره صندوق استثمعره السعب  )صندوق الص
 5105(%بينمتع بلتغ عتعم 51.11نحتو ) 5100وقد بلغ معتد  الععئتد علت  اتستتثمعر عتعم 54/3/5114الصندوق مىاولة نشعط  إعتبعرا  م  

  1جم / للوثيقة  3.11نحو  5105ت  نهعية ععم % وقد بلغ  توىيعع  الصندوق منه إنشعئ  ح03.05نحو 
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بررع السررنوى) ذو رأس مررال لإلسررتثمار فررى أدوات الرردخل الثابررت ذو العائررد ر -صررندوق إسررتثمار البنررك األهلرري المصررري الثررامن  -8

 مفتوح ( :
عتة لتلبيتة رغبتع  المستتثمري  فقتد قتعم في ضوا الثقة الت  يتمت  بهع البن  األهل  المصر  صعح  السبق في إنشعا صتنعديق االستتثمعر المتنو

مليتتو  جتتم عنتتد  011الثتتعم  لإلستتتثمعر فتت  أدوا  التتدخ  الثعبتت  هو الععئتتد ربتت  الستتنو  برأستتمع  قتتدره  -البنتت  بتتستتيا صتتندوق اتستتتثمعر 
عد  الععئتد علت  اتستتثمعر وقد بلغ م 06/01/5100جم / للوثيقة وقد بدا الصندوق مىاولة نشعط  إعتبعرا  م   0111التتسيا وبقيمة إسمية 

 . جم / للوثيقة  21.11% وقد قعم الصندوق بإجراا توىيعع  نقدية قدرهع 05.91نحو  5105ععم 

لتقتديم الختدمع  غيتر التقليديتة والمرتبطتة  0462تم تعسيا قطع  امنعا االستثمعر بعلبن  االهل  المصر  عتعم خدمات امناء االستثمار:  -و
  , وقد تنوع  ههه األعمع  خال  العقود األربعة المعضية ويتم تنليههع تح  مظلة ثال  إدارا  رئيسية هي:بعألعمع  األستثمعرية 

  :وتتمث  خدمع  التسويق العقعر  فيمع يل :ادارة التسويق العقارى 

 .تقديم الخبر  والمشور  للعمالا ف  بي  وشراا العقعرا  واالراض  بعلوسعئ  المختللة  -

يو  العقعرية بعسعلي  التسويق المختللة وتخطيط وتنليه الحملة االعالنيتة المنعستبة لهته  البيتو  وفقتع لمتع يتتم االتلتعق عليتة مت  الترويج للب -
 .الجهة البعئعة 

 .تنظيم وادار  المععرض المتخصصة للمشروعع  السكنتية والقر  السيعحية سواا داخليع او خعرجيع  -

 وتتمث  خدمع  ادار  االنشطة الجديد  ف  االت : الموال: ادارة االنشطة الجديدة وادارة ا 

 .تقييم كعفة االصو  العقعرية والمعدية لالغراض المختللة  -

 .الترويج لبي  االصو  االنتعجية المملوكة للعمالا بعسعلي  البي  المختللة  -

 .القيعم بكعفة اجرااا  تصلية الشركع   -

نيعبتتة عتت  اصتتحعبهع ولصتتعل  الجهتتع  الموجهتتة لهتتع ) مستشتتليع  / مععهتتد تعليميتتة / دور ايتتتعم ادار  االمتتوا  الخيريتتة والهبتتع   -
 .ال  (  .………

 .القيعم بدور وكي  الحسع  المعلق لضمع  تنليه العمليع  والصلقع  التجعرية بي  الشركع  -

  : االصو  فت  التترويج لبيت  مختلتف االصتو  وتتمث  خدمع  ادار  وبي  ادارة االصول التى آلت ملكيتها للبنك االهلى المصرى
  -حي  تتوفر فرص استثمعرية كبير  لرجع  االعمع  وفقع لرغبعتهم حي  تشم  :

  .فيال  ووحدا  سكنية وادارية -

  .اراض  ) صنععية / فندقية / ىراعية ( -

 .مو  تجعر  / فندق قعئم / مصعن  / مخعى  (  -

 .فيال  وشعليهع  سيعحية  -

  -وهه  الخدمة تشتم  عل  مجموعة م  الخدمع  المتعلقة بشبكة االنترن  وتتمث  اهم تل  الخدمع  ف  االت : -االلكترونى:البنك  -4



82 

وه  خدمة مجعنية تتي  لت  االستتعالم عت  كعفتة الحستعبع  " الدائنتة والمدينتة " والودائت  واالوعيتة خدمة االهلى نت ) لالفراد ( :  - أ

 . عر وبطعقع  االئتمع  بعنواعهع المختللةاالدخعرية وشهعدا  االستثم
 -خدمتة مجعنيتة تتتي  األستلستعر عت  كعفتة الحستعبع  " الدائنتة / المدينتة / حستعبع  القتروض "  خدمة االهلرى نرت ) للشرركات ( : -  

تستتردادية لكت  األوعية اتدخعرية وشهعدا  اتستثمعر متضمنة أستععر اللعئتد  ومواعيتد صترف الكوبونتع  والقيمتة ا -الودائ  ألج  
 شهعد  / وععا.

خدمة مقدمة مت  قبت  البنت  األهلتي المصتري تتتي  لعمالئت   :  ( Al Ahly Shopping )خدمة االهلى للتسويق عبر االنترنت  -  

شراا أي منتج / خدمة أو سداد أية مستحقع  عبر اتنترن  للمؤسسع  الراغبتة فتي إضتعفة هتهه الخدمتة علت  مواقعهتع اتلكترونيتة . 
 أيعم ف  األسبو . 3سععة /  59فني للشركع   دعم

 في كعفة أنحعا البالد بهدف تقديم خدمة متميى  للعمالا. ATMمعكينة  0211أكثر م   ماكينات الصارف االلى : -  
  هي إحد  قنوا  الدف  اتلكترونية والتي تتي  لحعم  بطعقع  الخصم / االئتمتع  أ  يستدد قيمتة مشتتريعت كشف حساب نقاط البيع: -  

م  المحال  التجعرية وههه العملية تسه  حركة مبيعع  التجعر وتوفر ل  بيئة امنة بنق  األموا  م  حسع  العمي  ال  حسع  التعجر 
 في البن  بك  سهولة ويسر .

هتتي خدمتتة مقدمتتة متت  قبتت  البنتت  األهلتتي المصتتري تتتتي  للعمتتالا خدمررة الرردفع عررن طريررق الهرراتف المحمررول : فررون كرراش : :  - ح
 إيدا  / سح  نقدي. -شح  رصيد  -دف  اللواتير -م الهعتف المحمو  في تحوي  األموا  استخدا

 :  البنكالتى يتعرض لها  مخاطر( ال7)
 السيولة خطر فيهع بمع السوق وخطر ن التشغيلي الخطر ن التتمي  خطر ن القروض خطر إل  تصنيلهع المخعطريتم م  لمجموعة البن  يتعرض
   نعولهع كمع يل  : التموي  ويتم ت وخطر

 ن التععقدية القروض بشروط الوفعا عل  المقترض مقدر  عدم ع  النعتجة المعلية الخسعئر خطر بتن  االئتمع  خطر يعرف : االئتمان خطر -أ

 . المع  رأا سوق في المعلية األوراق بتداو  المتعلقة الصلقع  وكهل  بعلبن  الخعصة اتقراض نشعطع  ك  يشم  القرض م  النو  وهها
 . الحقيقة والحواد  المتوقعة الحواد  بي  الممكنة اتختالفع  ك  ع  النعش  الخطر وهو : التأمين خطر -ب

 ختعرجي حد  حدو  ع  أو ن للبن  الداخلي النظعم تالؤم عدم ع  النعجمة الخسعئر ك  المخعطر م  النو  هها يمث  : التشغيلي الخطر -ج
 اتعالم خطر ن اتداري الخطر المحعسبين الخطر يضم بدوره الخطر وهها ن الطبيعية بعلكوار  متعلق أو مع خطت ع  نعجم كع  سواا ملعج 
 . البشرية الموارد وخطر ن الضريبي الخطر ن القعنوني الخطرو اآللي

 : والتمويل السوق خطر -د
 تطترأ التتي التغيترا  كت  وكتهل  الستوق ومؤشترا  المعلية دوا األ أسععر في الطعرئة التغيرا  ع  النعجمة الخسعئر في المخعطر ههه تتمث 
 أصت  كت  وأستععر ن المعليتة المشتتقع  وأستععر ن األوليتة المواد أسععر ن المنقولة القيم أسععر ن السندا  أسععر ن الصرف أسععر مستو  عل 

 بيعهتع علت  القتدر  عتدم إلت  يتؤدي الهي األمر ن المعلية قبعألورا المتعلقة مخعطرالسيولة السوق خطر يشتم  كمع الثعبتة ن كعألصو  تلعوضي
  االستثمعر محعفظ ععئد تهدد التي المخعطر بك  تتعلق السوق مخعطر بت  نجد هها إل  بعتضعفة ن اللعلية بقيمتهع
 : التعلية المجموعع  يضم السوق خطر أ  القو  ويمك 

 أو البنت  بمحلظتة المتعلقتة والخصتوم األصتو  نتعئج عل  المؤثر الخطر أي والخصومن  األصو بإدار  المتعلق اللعئد  لمعد  الكلي الخطر - 
 .بتتمينهع

 . البن  محلظة في المستثمر  بعألصو  المتعلقة المخعطر  أي ن المد  طوي  االستثمعر بنشعطع  المتعلق الخطر - 
 . الثعبتة كعألصو  المعلية غير األصو  ببعض المتعلق الخطر - 
 . التىامعت  جمي  بتداا بعلقيعم ل  تسم  بطريقة الالىم التموي  عل  الحصو  عل  البن  قدر  عدم ع  النعش  السيولة خطر  -

 

 :  االستثمار محافظ إدارة مجال في البنك خدمات( 8)
 يمكت  ال انت  حتت  ن هلت  المصتر وال سيمع ف  البنت  االالحعضر الوق  في متىايد بعهتمعم التجعرية البنو  في محعفظ االستثمعر إدار  تحظ 
 للبنت  االستتثمعرية ةبعألنشتط الخعصتة العمليتع  كعفتة تنليتهب تختتص إداريتة وحتد  وجود م  تجعري بن  ألي تنظيمي هيك  أي يخلو ا  تصور

 .وهو مع يتض  ف  البن  االهل  المصر  م  وجود ادارا  يتمث  دورهع ف  ادار  محلظة االستثمعر الخعصة بعلبن 

 : االستثمارية لمحفظة البنك إدارة -أ
 :االستثمار وأولويات البنك محفظة أهداف -1

لمرتبة ا  هنع  مجموعة م  االولويع  االستثمعرية المتعحة امعم البنو  تعت  ف  مقدمتهع القروض الممنوحة لعمالا البن  المختللي  وتعت  ف  ا
 لمتع وهلت  وإدارتهتعن المعليتة المحتعفظ وتكتوي  ن االستهم والستندا  وكتها صتنعديق االستتثمعرالمعلية والمتمثلة ف   األوراق في االستثمعرالثعنية 
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 إلت  بعستتثمعرات  التجتعري البنت  يص  وحت  أربعح يليهع االستثمعر ف  االصو  العقعرية وتكوي  شركع  االستثمعر العقعر ن م  للبن  يتحقق
 وهو مع سوف يتض  ف  محلظة االستثمعر الخعصة بعلبن  االهل  المصر  .  معينة أولويع  لدي  أ  تكو  بد وادارتهع بطريقة نعجحة ال أهداف 

 
 :البنك محفظة أهداف 0-0
 إلت  بعتضتعفة اتفتالان لمختعطر التعرض وتجن  والسيولةن الربحية بي  المواىنة هي الدار  محلظتة االستثمعرية البن  يتبعهع التي اآللية إ 

 .المودعي  كبعر م  د جي عالقة عل  المحعفظة

 
 :الربحية 1-1-1

يسع  البنت  الت  تحقيتق الربحيتة وهلت  مت  ختال  الختدمع  واالعمتع  المصترفية التت  يقتدمهع لعمالئتة مثت  تقتديم القتروض والستلف والودائت  
ا  للبنتت  البتتد ا  يكتتو  هنتتع  واالستتتثمعرا  او متت  ا  نشتتعط  او خدمتتة تقتتدمهع البنتتو  لعمالئهتتع . وبمقعبتت  هتته  الختتدمع  والتتت  تعتبتتر ايتتراد

بي  مصعريف او نلقع  يتحملهع البن  مث  اللوائد الت  يدفعهع عل  الودائ  والعموال  والمصعريف االدارية والعمومية االخر  حي  ا  اللرق 
 يعتد ال البنت  لتد  مودعتة لهمأمتوا المدخري  تر  أو مجمد  ألموا  البن  تر  المصعريف ) النلقع  ( وااليرادا  يمث  ربحية البن  كهل  إ 

 يتحقتق والتهي مجىي ععئد عل  الحصو  هو تكوينهع م  يكو  الهدف ن متعدد  مجعال  في إستثمعرهع يتم ولهها الوق ن مض  مهمع إستثمعرا
 .وعوائد للبن  أربعح صور  في

 
 : السيولة 1-1-2

  الجعريتة غيتر المتوقعتة . فلت  حعلتة رغبتة البنت  بعالحتلتعظ بتعلودائ  عل  البن  ا  يوفر الستيولة الالىمتة وهلت  لمواجهتة مستحوبع  المتودعي
 الجعرية اكثر م  الودائ  االخر  فعل  البن  ا  يحتلظ بسيولة ععلية جتدا علت  عكتا الودائت  االختر  مثت  الوديعتة الخت  او الوديعتة بعشتععر

 الوفتعا علت  البنت  قتدر  ال  احتلعظهع بعلموجودا  السعئلة او متد وبعلتعل  فع  السيولة تعن  مد  قدر  البن  عل  مواجهة المسحوبع  م  خ
 فعئتد  بمعتدال  االقتتراض أو كبيتر  لخستعئر التعترض إلت  اللجتوا دو  الوقت  نلتا فتي المقترضتي  إحتيعجتع  وتلبيتة المودعي ن بمسحوبع 
 يطترأ قتد متع لمواجهتة قصتير وقت  فتي ستعئلة نقتود إلت  ويلهتعتح إمكعنية ل  يتي  فع  ادار  محلظتة االستثمعرية بطريقة جيد  وبعلتعلي مرتلعةن
 .متوقعة غير سحوبع  م  عليهع
 

 :اإلفالس تجنب 1-1-3
 حقتوق تلتوق كبيتر  رأستمعلية لخستعئر يتعترض عنتدمع هتها ويحتد  خصتوم ن قيمتة مت  أقت  أصتول  قيمة تكو  عندمع لإلفالا البن  يتعرض
 تحقيتق إلت  بعتضتعفة إفالان مشكلة في وقوع  حعلة في مكونعتهع إستعمع  يعني ة استثمعرية نعجحة لمحلظ البن  فتمل  وبعلتعلي  لدي  الملكية
 .اتفالا يجن  إضعفي دخ 

 
 :   الضمان 1-1-4

فت   ا  اسعا عمليع  تشغي  اموا  البن  تكو  مبنية عل  اسعا الثقة بع  االموا  الت  يستثمرهع البن  ويقوم بعقراضهع بعنهع سوف تعتود اليت 
 اج  متلق ومحدد . 

 لهل  ف  حعلة اقتراض البن  لالموا  ومن  هه  القروض للمتععملي  م  البن  ا  يتعكتد مت  المركتى المتعل  للمقتترض ومتد  احترامتة لتعهداتتة
ف اموالتة فت  ومد  التىامة ف  تسديد متع عليتة مت  ديتو  , ومتع هت  الضتمعنع  التت  ستيقدمهع المقتترض للبنت  وهكتها يستع  البنت  الت  توظيت

 مجعال  مضمونة حي  الرب  وقلة المخعطر . 
لها عل  البن  ا  يراع  مد  القروض الممنوحة بحي  كلمع هاد  هه  المد  هاد  درجة المخعطر  والعكا صحي  وعل  البن  ايضع ا  يتعكد 

  تسديد مع علية م  ديو  لها فع  او  ضمع  يعتبتر م  الضمعنع  المقدمة الية بحي  يمك  تسيي  هه  الضمعنع  ف  حعلة عدم قدر  العمي  عل
 للبن  هو الثقة المتبعدلة بي  العمي  والبن   . 

 
 :المودعين كبار مع جيدة عالقة على المحافظة 1-1-5
 توثيتق إلت  البنت  يهتدف حيت  الدولتة بعالضتعفة الت  الشتركع  ها  االهميتة النستبية فت  االقتصتعد القتوم  ن هي المودعي  بكبعر المقصود إ 

اوجة االستثمعرا  المختللة الت  م  اهمهع القطع  الخعص واستخدام السيولة المتعحة لدية ف  هل   في االستثمعر خال  م  وهل  معهم ن العالقة
بتع  يقتوم للبنت  تعليمتع   الحكومتة تعطت  قتد إه لمع لة م  تعثير علت  مشتكلة البطعلتة والتوظتف ويعتود بتعلنل  علت  البنت  فت  صتور  اربتعح  ن

 البنت  يصتب  وبعلتتعلي حكوميتةن ستندا  شتك  فتي لودائعهتع رهونتع  لهتع يتوفر أ  بعالستثمعر ف  انشطة معينة او مجعال  استثمعرية بعينهع او
ععئدهع وهتها يرجت  الت  التدور االجتمتعع  الملقت  علت  عتعتق  انخلعض م  بعلرغم ف  استثمعريع  بعينهع موارده م  جىا إستثمعر عل  مجبر
 .الحكومة ودائ  إستثمعر م  المتولد  األربعح خال  م  هل  تعويض الممك  م  أن  إال البن  ن
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 :التجاري البنك في االستثمار أولويات 1-2
محلظتتة االستتتثمعر كمتتع اشتترنع ستتعبقع هتت  عبتتعر  عتت  توليلتتة او تشتتكيلة او مجموعتتة متت  االدوا  االستتتثمعرية والتتت  تتكتتو  متت  مجموعتتة  إ 

وراق المعلية الت  يستثمر فيهع البن  اموالة ويعتبر ععئد المحلظة مصدرا رئيسيع للبن  يواجة بة التىامعتة تجع  ستداد اللوائتد علت  القروض واال
الودائ  وتنمية اربعحة وتهدف محلظة االستثمعر ف  البن  ال  تحقيتق اقصت  ععئتد ممكت  مت  مجمتو  استتثمعراتة كمتع تهتدف الت  تلبيتة حعجتتة 

 تلبية احتيعجع  المقترضي  وتهدف ايضع ال  تجن  االفالا وبعلتعل  فع  م  اهم اولويع  االستثمعر ف  البن  التجعر  مع يل  : للسيولة و

 
 االستثمار فى االصول النقدية:  1-2-1

ركتى  التت  يجت  ا  تكتو  ه  الت  تتكو  م  النقدية الموجود  بعلخىائ  واالرصد  الموجود  لد  البنو  االختر  واالرصتد  لتد  البنت  الم
كعفية لمواجهة متطلبع  االحتيعط  النقد  وسداد قيمة الصتكو  التت  تستتحق عليتة مت  مصتعرف اختر  كنتيجتة عمليتع  غرفتة المقعصتة كمتع 

 الخىانة.  تتكو  االصو  النقدية م  االحتيعط  الثعنو  اله  يتكو  م  اصو  شبة نقدية تتمث  ف  اوراق معلية حكومية قصير  االج  كعهو 

 
 :  االستثمار فى القروض 1-7-7

نتعتج تعتبر االموا  المخصصة لالستثمعر ف  القروض اكبر م  االستثمعرف  االرصد  النقدية وف  االوراق المعلية وهل  الرتلع  معد  الععئد ال
وا  وكتهل  التنتو  فت  متن  القتروض عنهع ويج  عل  البن  ا  يراع  هدف الضمع  ف  منح  القروض للعمالا م  حيت  استترداد تلت  االمت

 للقطععع  االقتصعدية المختللة لمع لة م  اثر عل  ربحية البن  اوال وكها الدولة ثعنيع .  

 
 والت  م  اهمهع مع يل :  االستثمار فى االوراق المالية: 1-7-3
   الحكومة تصدرهع التي السندا  -أ 
   األعمع  مؤسسع  سندا  في االستثمعر - 
      األسهم في ستثمعراال - 

 
 الحكومية السندا  م  الجعدبية نلا عل  المركىي البن  مع  رأا في االستثمعر يعتبر : المركزي البنك مال رأس في االستثمار 1-2-4
. 

 : التجارية البنوك في االستثمار 1-2-5
 واالستتثمعر الحكوميتة الستندا  بعتد الثعلثتة المرحلة في تتتي ن ريةالتجع البنو  تصدرهع والتي للتداو  القعبلة اتيدا  شهعدا  في االستثمعر إ 
 بعتضتعفة ينعسب ن مع يختعر أ  للبن  يتي  استحقعقهع تواري  تلعو  أ  كمع لمودعي ن و للبن  توفرالضمع  حي  المركىين البن  مع  رأا في
  .  مرتل  ععئد ورائهع م  البن  يحقق بعلتعلي و ن ركىيالم البن  م  الملروض اللعئد  لمعد  األقص  الحد لشروط تخض  أنهع إل 
 

 : فيها المؤثرة العوامل و البنك محفظة إدارة سياسات وضع قواعد -2
 هتهه وضت  يتتم ن وحتت ... المتواىنتة الهجوميتة الدفععيتة السيعستة أهمهتع ومت  متنوعتة هتي االستتثمعرية المحلظة إدار  سيعسع  فع  سبق كمع

 كمع يل  :  المؤثر  والعوام  القواعد م  مجموعة بمراعع  بن ال يقوم السيعسع 

 :البنك محفظة إدارة سياسات وضع قواعد 2-1
 : يلي مع بينهع م  السيعسع  ههه عليهع تبن  مععيير بمثعبة  وهي القواعد م  مجموعة هنع  أ  إال االستثمعريةن األهداف في البنو  تشعب  رغم

 :  لالستثمار لالزمةا األموال توفر ضرورة 7-1-1
 الودائت  أمتع فيهتعن التتحكم يمكت  الجعريتة المودعتة فعلمبعلغ االستثمعرن بتغير تتغير إلتىامعت  طبيعة فع  لها متغير ن سوق في يعم  البن  أ  بمع

 المتبعتة السيعستة تختلتف هنتع وبعلتتعلي الالىمتةن األموا  توفير ضرور  عل  البن  يجبر الهي األمر فيهعن التحكم الصع  فم  والسندا  ألج 
 .لالستثمعر الالىمة األموا  توفير عل  قدرت  حس  عل  البن  طرف م 

 
 :  المحفظة جودة 7-1-7
فتع  مكونتع  المحلظتة يمكت  للبنت  ا  يلجتع  وبعلتتعلي المخعطرسواا كعن  مخعطر نظعمية او غيتر نظعميتة ن تقلي  عل  تعم  المحلظة جود  إ 

اها متع اراد ا  يتدير محلظتتة عطيتع  الستيولة متثال التت  يمكت  االعتمتعد عليهتع عنتد الحعجتة وبعلتتعل  فتع  يجت  علت  البنت  اليهع ف  تكتوي  احتي
 .االستثمعرية بطريقة جيد  ا  يعم  عل  جود  تل  المحلظة 

 

 :المحفظة تنويع 2-1-3
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 المختعطر  علت  ترتكتى سيعستة انتهتع  يعنتي التنويت  علت  فعالعتمتعد وبعلتتعلي ممكت ن خطتر بتقت  مرتلت  ععئتد علت  الحصو  إل  يؤدي بشك 
 تتثيرهتع ومتد  بتعلمجتم ن المحيطتة الظتروف لتحليت  اآللي الحعس  عل  البرامج بعستخدام المجع  هها وفي حعليع البنو  تقوم حي  والربحيةن

 تحستي  يعتبتر هلت  دافت  وراا الظتروف تتغيتر وعنتدمع االستثمعرا  م  األمث  المىيج تحدد وبعلتعلي المستقب ن في اللعئد  وأسععر الععئد عل 
 .التنوي  م  المىيد خال  م  االيرادا  أفض 

 

 :االستثمار استحقاقات آجال هيكلة معيار 2-1-4
 التتتثير عليوبعلتت الستوقيةن اللعئتد  معتدال  في التغير احتمع  ىاد المد  ىاد  فكلمع االستحقعقن بتعري  وثيقع ارتبعطع ترتبط المخعطر  درجة ا 
 وهنتع  اللعئتد ن معتدال  فتي التغيترا  ضتد محعفظهتع استتحقعقع  هيكلتة التجعريتة البنتو  تحتعو  هلت  ومت  لالستتثمعرا ن الستوقية القيمتة فتي

 :لهل  طريقتع 

 :المتتابعة االستحقاقات -أ
 يبقت  وبعلتتعلي المختللتةن االستتحقعقع  بتي  فجتو  ع هنت تكتو  ال بحي  متتعبعةن بعستحقعقع  إستمعرات  بتنوي  البن  يقوم الطريقة ههه ظ  وفي
 .طويلة فتر  خال  ثعب  الععئد

   :المتتالية االستحقاقات -ب
 واتستتحقعقع  األجت  متوستطة االستتحقعقع  بتي  اللصت  علت  يعمت  وبهها والطويلةن القصير  بي  استثمعرات  بتنوي  البن  يقوم الطريقة وبههه
 تتوفر األج  طويلة االستحقعقع  فع  ممك ن خطر بتق  المطلوبة السيولة توفير عل  األج  قصير  اتستحقعقع  م تع حي  فلي األج ن طويلة
 .االستثمعرية محلظت  تدار  مالئمة إستراتيجية يض  أ  للبن  يمك  القواعد ههه وبمراعع  .الربحية

 
   :االستثمار سياسة بناء في المؤثرة العوامل 2-2

 : (0كمع يلي) هكرهع يمك  البن  محلظة تدار  معينة إستراتيجية صيعغة في المؤثر  ام العو بعض هنع 

 :الودائع هيكل طبيعة 7-7-1
 نتو  لكت  المنعس  االستثمعر ع  البح  م  بد فال بمحعفظ االستثمعر الخعصة السيعسة وض  فعند لها المميى ن خصعئص  الودائ  م  نو  لك 
 هتهه بت  تتميى لمع نظرا المد  طويلة استثمعرية سيعسة يتب  البن  فع  الودائ  مجمو  بي  األكبر هي األفراد ودائ  ةنسب كعن  الودائ نفإها م 

 سيعسة إتبع  البن  عل  يلرض ممع أق  بعستقرار تتميى الكبير  والمؤسسع  الشركع  ودائ  نجد الودائ  ههه عكا وعل  استقرارن م  الودائ 
 . المد قصير  إستثمعرية

 :المساهمين حقوق مركز 7-7-7
 التتي العالقتة ختال  مت  هلت  ويبتدأ لالستتثمعرن المخصصتة األموا  في ثم وم  البن  مصعدر جعن  في واض  تتثير المسعهمي  حقوق لمركى
 وبعلتعلي البن ن في المودعي  ثقة معهع ىاد  المسعهمي  حقوق ىاد  كلمع حي  والودائ ن الحقوق ههه بي  تربط
 .استثمعرات  ىيعد  أي البن  توظيلع  ىيعد  ثم وم  الودائ ن نسبة ىيعد 

 :اإلقراض سياسة 7-7-3
 :ىاويتي  م  وهل  المالئمة االستثمعرية لسيعست  البن  اختيعر في الواض  األثر اتقراض لسيعسة

 لت  تستم  استتثمعرية سيعستة ينتتهج أ  البنت   علت الحعلة ههه وفي بعلمخعطرن تتميى التي األج  متوسطة بعلقروض خعصة :األولى الزاوية- 
 .االستثمعرية محلظت  في المخعطر درجة بتخليض

 مالئمتةن فرص توفر عدم عل  هل  د  كلمع صغير القروض حجم كع  فكلمع الممنوحةن القروض حجم بصغر متعلقة فهي :الثانية الزاوية- 
 القروض في النقص لتغطية وهل  ومرنةن نشيطة استثمعرية سيعسة إتبع  البن  ل فع وبعلتعلي مرتلعةن معلية مستويع  هو  عمالا وجود وعدم
 .أخر  جهة م  طلبهع وق  في القروض ولتوفير جهةن م 

 :والسيولة الربحية متطلبات 2-2-4
 يحقتق بمتع ستتثمعريةاال محلظتت  يتدير أ  البنت  علت  نعحيتة فمت  أختر ن جهتة م  ومترافقع  جهة م  متععرضع  هدفع  والسيولة الربحية إ 

 ولهل  السعئلةن األموا  نقص عدم يعني المتعحة المعلية بعلموارد االستثمعر فع  أخر  جهة وم  السيولةن م  مالئم قدر ويضم  األقص  الععئد
 .آخر إل  بن  م  تختلف التي والسيولة الربحية متطلبع  إل  يتعرض أ  بد ال مالئمة استثمعرية سيعسة البن  يتب  لكي

 :المالئمة االستثمارات توفر 2-2-5
 االستتثمعريةن محلظتت  تدار  البنت  ستينتهجهع التتي االستتثمعرية السيعستة طبيعتة فتي المتؤثر الععمت  هتي الستوق في االستثمعرا  الموجود  إ 

 :إطعر في هل  يتم أ  بد ال المالئمةن االستثمعرا  فرص ولتحديد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .بتل  االستثمعرا  الخعص السوق هيك  تحلي   -
 .البن  قروض تحلي  -

 .وتغيرات  البن  ودائ  هيك  تحلي - 

 :الدولة سياسة وتوجيهات قانونيةال القيود 2-2-6
 التي والتعليمع  البنو  بتعمع  الخعص القعنو  في الوارد  القعنونية القيود ال  يرج  ا  علي  بد ال البن  قب  م  استثمعرية سيعسة أي رسم قب 

 .المركىي البن  يضعهع

   :المحفظة االستثمارية إلدارة الفنيةو البشرية توفرالموارد 2-2-7
 وإستتقراا تنبتؤا  وإجتراا الستواق االستتثمعرا ن المستتمر  المتعبعتة تستتلىم مستتمر ن عمليتة هتي االستتثمعرية المحلظتة إدار  أل  وهلت 

 .الخسعئر م  الكثير البن  يكلف خطت أي أل  جدا مهم البشري فعلععم  لها المنعس  القرار التخعه وهل  اتحصعاا ن
 

 :محفظة االستثمار إدارة خطوات -3
 إدارتت  وأستلو  البنت  ظتروف حست  وهها آلخرن بن  م  تختلف فهي ثعبتة غير لكنهع معينة خطوا  عبر تتم االستثمعرية المحلظة إدار  إ 

 هتهه عمت  لطبيعتة راجت  وهتها والتسلست ن الترتيت  بتنلا إتبععهتع بنت  كت  علت  ينبغتي التتي للخطتوا  واحتد نمط يوجد وال توظيلعت ن وحجم
 :الخطوا  ههه ألهم استعراض يلي وفيمع بينهعن فيمع ومتشعبكة اخلةمتد ألنهع الخطوا 

 

 :األهداف تحديد 3-1
 م  ومحدد  واضحة األهداف ههه تكو  أ  مراعع  البن  إدار  وعل  تحقيقهعن إل  يسع  التي األهداف ويض  يحدد أ  البن  عل  يج  حي 
 محلظتة تملت  ختال  مت  البنت  أهتداف تتمثت  متع وعتعد  (0للقيتعا ) قعبلتة نهتعكو ضترور  إلت  بعتضتعفة والمكتع  والوقت  والنتو  الكتم حي 

 (5) اتفالا لمخعطر التعرض وتجن  للسيولةن البن  حعجة تلبية وضمع  ععئد أقص  تحقيق في استثمعرية

 :والمستقبلية الحالية االقتصادية الظروف تحليل 3-2
 هتهه استتخدام يمك  ان  إال التضخمن ومعدال  كتسععراللوائدن الععمة االقتصعدية الظروف ع  دقيقة تنبؤا  إجراا يمك  ال ان  م  الرغم عل 

 عل  يتوقف مثالاألج   قصير  أو األج  طويلة معلية أوراق شراا بي  االختيعر فقرار (9)الرشيد القرار اتخعه عل  تسععد كمؤشرا  التنبؤا 
المستقب  وقرار الدخو  ف  مجع  استتثمعر  معتي  يتوقتف علت  التنبتؤ بمتع يحققتة  في التضخم ومعدال  اللعئد  معدال  ونىو  صعود توقعع 

 .هها المجع  م  عوائد 

 :التعلية المجعال  في يتعلق فيمع  :الداخلية البنك ظروف دراسة 3-3

 .بينهمع التواى  وإيجعد السيولةن ومتطلبع  الربحية متطلبع  بي   :التوفيق 3-3-1
 :الرهن تإحتماال تقدير 3-3-2
 الشروط دراسة وكهل  االقتراضن حعلة الموجود  داخ  محلظتة االستثمعرية مثال في المعلية األوراق ره  إل  البن  لجوا إحتمعال  تقدير أي

متع يتتبعتة اولجوا البن  ال  ره  احد اصولة االستثمعرية الكبير  و ....إستحقعقهع تواري  جودتهعن حي  م  األوراق ههه في توفرهع الملروض
  هل  م  اثعر .  

 :المقبولة الخطر نسبة تحديد 3-3-3
 :التعلية العوام  عل  تتوقف األخير  وههه االستثمعريةن للمحلظة وبعلنسبة ل  بعلنسبة المخعطر لمستو  المقبولة النسبة بتحديد البن  قيعم أي
 ععليتة مختعطر ها  استتثمعرا  في أموال  استثمعر عل  البن  إقبع  درجة كعن  كلمع كبير  كعن  كلمع حي  القروضن عل  الطل  مستو  - أ

 .ضعيلة
 .المخعطر تدنية عل  القدر  ثم وم  االستثمعرن عمليع  في المتخصصة والمهعرا  الخبرا  توفر - ب
التدخو  فت  استتثمعرا   علت  البنت  تشتج  كلمتع كتعفي كتع  كلمتع حيت  الخطتر  األصتو  إلت  الملكية حقوق نسبة في المتمث  اآلمع  هعمش -ج

 .جديد 

 :للمحفظة العامة السياسات وضع 3-4
 :في السيعسع  ههه وتتمث  المحلظة إدار  عل  القعئمو  ب  يسترشد الهي الععم اتطعر تمث  إنهع حي  ويج  ا  تكو  تل  السيعسع  مكتوبةن

 :االستثمارية المحفظة حجم تحديد 3-4-1
 .تكوينهع م  تحقيق  المتوق  الرب  ومقدار القروض عل  لطل ا مستو  عل  الحجم هها يعتمد حي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      545سعبق هكر  , ص  مرج  :جود  رمضع نمحلوظ ىيعد (0)
  540ص    نسعبق , مرج  ) القرار إتخعه مخ (التجعرية البنو  إدار :هندي إبراهيم منير (5)
   549 ص  سعبق هكر  ن مرج  :جود  رمضع نمحلوظ ىيعد (9)
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 :للمحفظة المكونة االستثمارات تنويع أسس وضع 3-4-2
 .السوق وظروف والسيعسية االقتصعدية الظروف في والمتغيرا  المستجدا  ضوا عل  وآخر حي  بي  دراستهع ويععد تراج  أ  ينبغي والتي

 :االستثمار بالمحفظة  اتلعملي عامة وسياسات ضوابط وضع 3-4-3
  المحلظة أعمع  نتعئج عل  تتثير م  لمعلهع وهها

   :والمتابعة التنفيذ 3-5
 أ  م  تتتكد أ  للبن  العليع اتدار  عل  يج  لها الموضوعةن الععمة والسيعسع  المحدد  األهداف ضوا عل  المحلظة لعمليع  بعلتنليه ونقصد

 وتقيتيم المتعبعتة بعمليتة قيعمهتع إل  بعتضعفة المنعس ن الوق  في الالىمة القرارا  اتخعه تستطي  حت  رونةم وبك  للمهمة متتهبي  المسؤولي 
 .ومععلجتهع وقوعهع قب  األخطعا تكتشف أ  وتستطي  اتدار ن كلعا  عل  تطمئ  حت  األداا

 

   :(0)السياسات التى تحكم ادارة محفظة االستثمارات -4
سبق االشعر  عل  القروض واالوراق المعلية واالصو  االخر  وتحقق محلظة القروض ععئد اعلت  مت  الته  تحققتة  تشتم  محلظة البن  كمع

 االوراق المعلية اال ا  االخير  تتسم بقدر م  المرونة ف  مواجهة الظروف الطعرئة وهنع  سيعستع  تحكمع  ادار  المحلظة همع :
  

  توزيع مخصصات المحفظة:4-1
لوق  اله  يسع  فية لتحقيق اقص  ععئد يريد ا  يحقق درجة معينة م  االمع  فهو يقوم بتخصيص متوارد  المتعحتة بتي  القتروض فعلبن  ف  ا

واالوراق المعلية بمع يتمش  مت  الظتروف االقتصتعدية الستعئد  فلت  حعلتة الكستعد االقتصتعد  يتنخلض الطلت  علت  القتروض فيوجتة جتىاا مت  
 اق المعلية ويحد  العكا ف  حعلة الروا  االقتصعد  .موارد  لالستثمعر ف  االور

 
  تنويع مكونات المحفظة: 4-2

وهتت  تعنتت  تنويتت  مكونتتع  المحلظتتة بتتي  القتتروض واالوراق المعليتتة واالصتتو  االختتر  لتقليتت  درجتتة المختتعطر  التتت  تتعتترض لهتتع المحلظتتة 
ع  البن  ال  عدم قصر قروضة عل  عدد معتي  مت  العمتالا او نتو  واالستمرار ف  الحصو  عل  ععئد وبعلنسبة لتنوي  محلظة القروض يس

 (. 5معي  م  النشعط كمع يشم  التنوي  تنوي  دف  اللوائد وتنوي  اجع  القروض وكهل  تنوي  اجع  االستحقعق داخ  المحلظة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتتة علتت  البنتتو  التجعريتتة , متتروا  ابتتوعراب  , متتد  استتتخدام البنتتو  لسيعستتة التنويتت  للحتتد متت  المختتعطر , دراستتة تطبيق( شتتقير  موستت  0)

 االردنية
 033 -032, ص  5119,  9( الراو  , خعلد , ادار  العمليع  المصرفية , دار المنعهج للنشر والتوىي  , ط5)
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 المبحث الثاني

 وإختبار الفروض تحليل البيانات

 والنمتعه ن النظريتع  مت  مجموعتة إلت  تستتند االستتثمعرية المحلظتة إدار  أ  النظري للجعن  التطرق خال  م  و سبق فيمع عرفنع
 كمتع ممكنتةن مختعطر  بتقت  العوائتد أعلت  تحقتق التتي هتي اللععلتة االستثمعرية المحلظة إدار  أ  تعتبر مجملهع في التي األخير  ههه

 المحلظتة ععئتد عت  المعيتعري بتعتنحراف يقتعا الهي الكلي بخطرهع األول  بعلدرجة يتتثر االستثمعرية حلظةالم ا  ععئد إل  توصلنع
 عليت  التغلت  يمكت  ال منتتظم وخطر بعلتنوي ن علي  التغل  يمك  منتظم خطرغير إل  ينقسم الكلي الخطر أ  العلم االستثمعرية ن م 

   .بعلتنوي 
 بت  يقتوم الهي الدور البن  االهل  المصر  مبرري  حعلة دراسة خال  م  الواق  عل  بإسقعطهع مسنقو نظرية دراستنع تبق ال وحت 
 صتيغة علت  بعتعتمتعد والخطتر الععئتد مت  كتال حسع  سيتم البن  تقعرير طريق ع  إه ن االستثمعرية محلظت  إدار  مجع  في البن 

 و االستتثمعرا  المكونتة للمحلظتة بتي  الموجتود الترابط مد  لمعرفة هل  و اترتبعط مععم  حسع  سيتم كمع ن المعيعري اتنحراف
 علت  اتعتمتعد ختال  مت  البنت  محلظتة أداا قيتعا ستيتم األخيتر مكونع  المحلظة ن وفتي بي  التنوي  كلعا  مد  عل  الحكم بعلتعلي
 المتعحة.  المعلومع  قلة م  مالامة األكثر المقيعا وهو شعر  مؤشر

 
 االهلى المصرى :  البنك ةمحفظ مكونات -1

تتكو  المحلظة االستثمعرية للبن  االهل  المصر  مت  مجموعتة القتروض واالوراق المعليتة وبتعق  االصتو  االختر  التت  يستتثمر 
 فيهتتع البنتت  اموالتتة ويعتبتتر ععئتتد المحلظتتة مصتتدرا رئيستتيع للبنتت  يواجتتة بتتة التىامعتتتة تجتتع  ستتداد اللوائتتد علتت  الودائتت  وتنميتتة اربعحتتة
وتهدف محلظة االستثمعر ف  البن  ال  تحقيق اقص  ععئد ممك  م  مجمو  استثمعراتة كمع تهدف الت  تلبيتة حعجتتة للستيولة وتلبيتة 

وفيمع يل  عرض لمكونع  محلظتة االستتثمعر للبنت  االهلت  المصتر  ختال  احتيعجع  المقترضي  وتهدف ايضع ال  تجن  االفالا 
 .  5105حت  ععم  5112اللتر  م  ععم 

 جنية "  بعلمليعر" القيمة البنك االهلى المصرى                  محفظة مكونات( : 1) رقم جدول                                  

 السنة                               

 بنود 

 المحفظة 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

النقدية 

واالرصدة لدى 

نك البنوك والب

 المركزى 

42 61 87 88 77 74 47 36 

االستثمارات 

المالية واذون 

 الخزانة

37 45 40 53 95 127 152 165 

القروض 

 والسلفيات

75 83 89 94 95 101 93 102 

االصول 

 االخرى 

6 8 8 9 10 15 14 18 
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اجمالى المركز 

 المالى للبنك

160 185 213 225 259 299 306 321 

 لباحث باالعتماد على التقارير السنوية للبنك االهلى المصرى الجدول من اعداد ا

 

  إل  التطرق يعني ا  تحلي  محلظة االستثمعر الخعصة بعلبن :  البنك محفظة تحليل: 
 .المحلظة داخ  إستثمعرات  أولويع - 
 .المحلظة تطور دراسة -
 البنك االهلى المصرى :  محفظة في االستثمار وأولويات التنويع -أ
القروض الممنوحة للقطععع  االقتصعدية المختللة وبصتلة خعصتة القطتع  الختعص وكتها  في مودعية أموال  إستثمعر عل  البن  عم ي

مت   الضتمع  الربحيتة و الموائمة بي  عل  هل  في االستثمعرا  المعلية المتمثلة ف  اهو  الخىانة وغيرهع م  االوراق المعلية معتمدا
االقتصعدية واالجتمععية للبنت  والمتمثلتة فت  المستععد  فت  حت  مشتكال  البطعلتة وخلتض اللقتر ودفت  عجلتة نعحية وتحقيق االهداف 

ستواا مت  حيت  االستتثمعرا  او مت  حيت   تنويت  المحلظتة علت  البنت  يعمت  هتها تحقيق وألج  ن النمو والتوظف م  نعحية اخر  
 إلت  البنت  يصت  ولكتي الجغرافتي ن التنويت  علت  يركتى وأيضتع ن(  .... الختدمع  قطتع  الىراعتين الصتنععين القطتع ( القطععتع 
ولتوضتي  هلت  ستوف نقتوم بتحليت  احتد بنتود محلظتة  لمحلظتت  إستتثمعرية أولويتع  يضت  فإنت  المختعطر  مت  يخلتض التهي التنويت 

الموائمة بتي  هتدف  الربحيتة االستثمعر للبن  االهل  المصر  واهمهع للوقوف عل  مد  تنو  محلظة البن  االستثمعرية بشك  يحقق 
والضمع  م  نعحية وتحقيق االهداف االقتصعدية واالجتمععية م  نعحية اخر  فل  اطتعر تلعيت  استتراتيجية البنت  االهلت  المصتر  
ر الت  تهدف ال  تنمية االقتصعد القوم  م  نعحية وتعظيم االداا المتعل  للبنت  مت  نعحيتة اختر  وهلت  مت  ختال  العديتد مت  المحتعو

والت  م  بينهع المشعركة ف  اقعمة كبر  المشروعع  القومية ف  مختلف قطععع  النشتعط االقتصتعد  وهتو متع انعكتا علت  تعظتيم 
مشترو  بلغتت  جملتتة رؤوا  014فت  عتتدد  5105استتثمعراتة وتوجيههتتع فت  المستتعر الصتحي  حيتت  ستعهم البنتت  فتت  نهعيتة يونيتتو 

% مت  اجمتعل  رؤوا امتوا  تلت  المشتروعع  54مليعر جنية بنسبة  09.6ع البن  بنحو مليعر جنية يستثمر فيه 96.2اموالهع نحو 
مليتعر جنيتة وتتمثت   6.6نحتو  5105هها بخالف قيمة التسهيال  االئتمعنية الممنوحة لهه  المشروعع  والت  بلغ  ف  نهعية يونيتو 

   ف  الشك  التعل : 5105القروض الممنوحة للقطععع  المختللة بحلو  ععم 
 ( : مكونات محفظة االستثمار للبنك االهلى المصرى20شكل رقم )
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 الشك  م  اعداد البعح  بعالعتمعد عل  التقعرير السنوية للبن  االهل  المصر  

  عل  النحو التعل  : 91/6/5105هها وتتنو  محلظة البن  االهل  االستثمعرية حس  قطععع  النشعط المختللة ف  
 

 " القيمة بعلمليعر جنية "                       محفظة البنك حسب القطاعات(  : 2جدول رقم )                                   

 الوزن النسبى  قيمة مساهمة البنك  راس مال المشروع  عدد المشروعات  القطاع 

 %48,36 6563 10065 32 الشركات المالية 

 %12,50 1616 4126 6 بنوك 

 %13.36 1542 6877 26 واالسكان العقارات 

 %10.27 1314 4454 30 السياحة 

 %7.12 167 1288 53 قطاعات اخرى 

 %4.36 628 2147 16 االغذية والزراعة 

 %3.60 481 4211 10 البترول والمواد االساسية 

 %1.23 167 3288 5 التشييد ومواد البناء 

االتصرررررررراالت وتكنولوجيررررررررا 
 المعلومات 

11 521 124 11%. 

 %100 13570 46525 181 االجمالى 

 الجدو  م  اعداد البعح  بعالعتمعد عل  التقعرير السنوية للبن  االهل  المصر  

وتتضم  محلظة البن  االهل  االستثمعرية العديد م  المشروعع  االستراتيجية والحيوية الت  تخدم اقتصعد الدولة ومنهتع علت  ستبي  
 المثع  وليا الحصر:

 المتحد  ةكالممل االهل  البن يتضم  و :البنوك عقطا. 
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 وتتضم  شركة االهل  كعبيتع   :المالية الشركات قطاع. 

 ويتضم  شركة تكنولوجيع تشغي  المنشع  المعلية.  : التكنولوجيا و االتصاالت قطاع 
 ويتضم  شركة ابرا  مصر الععلمية :السياحية قطاع  . 

 شركة االهل  للتنمية العقعرية ويتضم   االسكان: و العقارات قطاع . 

 االسمن  لصنععة وتتضم  شركة ميدكو اسوا   :البناء ومواد التشييد قطاع . 
 االراض  واستصالح و لىراعةوتتضم  شركة االهل   الزراعة: و األغذية قطاع . 
 انرب ( يع  وتتضم  شركة االسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيمعو :االساسية الموارد و البترول قطاع(. 

 واخر   شركع  طبية وتجعر  وتوىي  وتتضم  أخرى قطاعات . 
 
ويتض  ممع ستبق ا  القطتع  المتعل  يتصتدر االهميتة النستبية الكبتر  ضتم  القطععتع  التت  يستعهم فيهتع البنت  حيت  يستتحوه علت   

تمثت  فت  التهرا  االستثمعرية الكبتر  لتة % م  اجمعل  محلظة البن  االستثمعرية ويضم  هها القطع  اضخم استثمعر مبعشر ي91.9
 4% م  اجمعل  المحلظة , هها وتسعهم شتركة االهلت  كعبيتتع  القعبضتة فت  عتدد 99وه  شركة االهل  كعبيتع  القعبضة الت  تمث  

نستبة شركع  تعم  ف  مختلف المجعال  م  ضمنهع شركع  االسمن  والبتروكيمعويع  والستيعحة ويلت  هتها القطتع  قطتع  البنتو  ب
% فت  حتي  تبلتغ القطععتع  االختر  نستبة 01.9% , ثم قطع  الستيعحة بنستبة 00.9% , ثم تعت  العقعرا  واالسكع  بنسبة 05.2
 % . 9.6% واخيرا قطع  االغهية والىراعة بنسبة 3.0
 

   : اولويات االستثمار فى محفظة البنك االهلى المصرى 

 ة البن  االهل  المصر  خال  سنوا  العرض م  خال  الجدو  التعل :االستثمعر ف  محلظ أولويع  تطور توضي  ويمك 
 تطور اولويات االستثمار فى محفظة البنك االهلى المصرى:  ( 3) رقم جدول

              

 السنة             

 بنود المحفظة 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

النقدية 

واالرصدة لدى 

 البنوك 

26% 33% 41% 39% 30% 25% 15% 11% 

االستثمارات 

المالية واذون 

 الخزانة

23% 24% 19% 24% 37% 42% 50% 51% 

القروض 

 والسلفيات

47% 45% 42% 42% 37% 34% 30% 32% 

االصول 

 االخرى 

4% 4% 4% 4% 3% 5% 5% 6% 

 الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للبنك االهلى المصرى
 

القتروض والستلليع   فتي لالستتثمعر المخصصتة أموالت  مت  قتدر البنت  االهلت  المصتر  يستتثمرأكبر ويتض  م  الجدو  السعبق إ 
 البنت  رأستمع  فتي االستتثمعر الممنوحة لعمتالا  ن وتليهتع االستتثمعر فت  االوراق المعليتة واهو  الخىانتة واالوراق الحكوميتة وتليهتع

الستثمعر ف  القتروض الممنوحتة للعمتالا والقطععتع  المختللتة التت  يقتوم البنت  بتمويلهتع او يستعهم فيهتع تعود االولوية ل إه المركىي
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وترج  االولوية ف  هل  ال  ا  هدف البن  االهل  المصر  هو هدف اجتمعع  يسع  مت  وراا  الت  دعتم االقتصتعد القتوم  ودفت  
دية المختللة الت  يععن  منهع اقتصتعدنع القتوم  وكتها الععئتد المتوقت  مت  تلت  عجلة النمو والتنمية والمسععد  ف  ح  المشعك  االقتصع

القروض امع االولوية الثعنية والمتمثلة ف  اهو  الخىانة واالوراق الحكومية وترج  االولوية ف  هل  لتميى تل  االستتثمعرا  بدرجتة 
االستثمعر فت  االوراق المعليتة الصتعدر  عت   إل  فترج  الثعلثة األولوية أمع ضمع  كبير  وهل  النهع صعدر  ع  الجهع  الحكومية ن

الشركع  والجهع  المحتللة وه  تتميى بدرجة ضمع  اق  ممع تتميى بة اهو  الخىانة واالوراق الحكومية وانخلتعض المختعطر التت  
ودراستتهع جيتدا وهتو متع يتؤثر علت   تتعرض لهع لكو  البن  االهل  المصر  يقوم بعنتقعا افض  الشركع  الت   تصدر هه  االوراق

  المخعطر الت  تتعرض لهع تل  االوراق بعالنخلعض . 
 

  سوف يتم توضي  تطور محلظة البن  وهل  م  خال  الجدو  التعل  :البنك االهلى المصرى :  محفظة تطور -ب
 

 جنية "  بعلمليعر" القيمة ض             ( :   تطور محفظة البنك االهلى المصرى خالل سنوات العر 4جدول رقم )            

 السنة      
 البيان

2005 2006 2007 2008 2001 2010 2011 2012 

قيمررررررررررررررررررة 
 المحفظة 

 

160 185 213 225 251 211 306 321 

 معدل النمو 
 

121% 115% 115% 106% 115% 115% 2.5% 5% 

 بنك االهلى المصرىالجدول من اعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية لل
 

حتت   5112ويتض  م  الجدو  السعبق ا  المحلظة االستثمعرية للبن  االهل  المصر  تنمتو بمعتد  شتبة ثعبت  ختال  االعتوام مت  
وهها يعتبر مؤشر سليم يوض  متد  ستالمة المركتى المتعل  للبنت  وقدرتتة علت  انتقتعا محلظتتة االستتثمعرية واختيتعر افضت   5101

عرية ربحع وضمعنع ولمع لهل  م  تعثير عل  اربتعح البنت  ويوضت  ايضتع بتع  البنت  يبقت  دومتع محتعفظ علت  مستتوا  االنشطة االستثم
عل  مستو  القطع  المصرف  المصر  ويعم  ايضع عل  ىيتعد  استتثمعراتة فت  القطععتع  االقتصتعدية المختللتة وهتو متع يتؤثر فت  

ل  المصتر  اهتم داعتم لالقتصتعد المصتر  حعليتع ويتؤثر ايضتع فت  ايجتعد حلتو  دف  عجلة االقتصعد المصر  حي  يعتبر البن  االه
لكثيتتر متت  المشتتعك  االقتصتتعدية التتت  تعتتعن  منهتتع التتبالد والتتت  اهمهتتع مشتتكلة البطعلتتة والتوظتتف اال ا  محلظتتة البنتت  ختتال  العتتعمي  

مر بهع ولمع لهل  م  تعثير عل  قطتع  مهتم تنمو بمعد  متنعقص وهها راج  ال  االحوا  والظروف الت  ت 5100/5105االخيري  
 م  قطععع  االقتصعد القوم  وهو القطع  المصرف  اله  ينتم  الية البن  االهل  المصر  .  

 

 البنك االهلى المصرى :  محفظة ارباح 
 للتقلي  و االستثمعرية ن دالعوائ أعل  عل  الحصو  وهل  بغرض اوجة االستثمعر المختللة ن في موارد  المتعحة بإستثمعر البن  يقوم
وهلت  ختال  اللتتر   البنت  االهلت  المصتر  ن لمحلظتة صعف  االربتعح عرض سيتم التعل  الجدو  وفي المستطع ن قدر المخعطر م 

   5105حت  ععم  5112م  ععم 
  " القيمة بعلمليو  جنية"      البنك االهلى المصرى          محفظة تطور ارباح  :(5) رقم جدول                                 

 5105 5100 5101 5114 5111 5113 5116 5112 السنة 

 5102 5013 5112 411 912 939 965 921 الععئد 

معدددددل نمددددو 

 االرباح 

5,9% 1,1% 3% 3,2% 133,8% 131,7% 1,05% 33,6% 

 صرىالجدول من اعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للبنك االهلى الم
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 علت  يعمت  فع  هلت  استثمعرية محلظة لتكوي  السوق في المتعحة االستثمعرية األدوا  مختلف فعنة م  خال  التنوي  بي  يبدو وكمع
 .الخطر وتدنية الععئد تعظيم

 :  البنك االهلى المصرى محفظة أداء تقييم -2
 ععئتد علت  يعتمتد األداا قيتعا أ  إال االستتثمعريةن لمحلظتت  البنت  إدار  أداا علت  الحكتم البنت  االهلت  يعنتي محلظتة أداا تقيتيم إ 

 المحلظتة خطتر أ  االستتثمعريةنعلمع بعلمحلظتة المتعلتق والخطتر الععئتد مت  كتال حستع  مت  البتد وبعلتتعلي وخطرهتع  ن المحلظتة
 بتعألحر  المحلظتة أو موجتودا  بتي  الموجتود التترابط بمد  يتتثر الهي األخير هها الكلين الخطر هو هنع ب  المقصود االستثمعرية

 مسراوي اترتبتعط مععمت  أ  فلتو االرتبتعط مععمت  عبر الترابط هها قيعا محلظت  ن ويمك  ادوا  بي  التنوي  عل  البن  قدر  مد 
 أ  يعنتي فهها الواحد من أقل اترتبعط مععم  كع  إها أمع المحلظةن داخ  االستثمعرا  عوائد بي  تعم إرتبعط وجود عل  يد  للواحد
 عوائتد بتي  إرتبتعط وجتود عتدم علت  يد  هها فإ  للصفر اترتبعط مسعوي مععم  كع  االستثمعرا  ن وإها عوائد بي  عكسية العالقة

 ستيتم تتعم ن وبعلتتعلي غيتر لكنت  إرتبتعط وجتود علت  يد  فهها (-1 )و(1 ) بي  محصور اترتبعط مععمال  كع  إها االستثمعرا  ن و
 .وي من  بعلتن التخلص
 اهتتم حيت  ن)تبتعي - )معتد   مقعربتة علت  تستتند بمتعركويتىوالتي الخعصتة المحلظتة نظريتة تطبيتق ستيتم مع ستبق خال  فم  وعلي 
 نظترا شتعر ن مؤشتر عل  اتعتمعد فسيتم المحلظة أداا بقيعا يتعلق فيمع أمع المعيعرين بعتنحراف يقعا الهي الكلي الععئد بحسع 
 .حسعب  في المعيعري اتنحراف عل  يعتمد أن  نإه لظةالمح نظرية م  لمالئمتة

 اتنحراف لحسع  تطبيق  سيتم الشيا ونلا اتنحراف المعيعرين لحسع  االدوا  االستثمعرية م  نوعي  عل  إعتمد معركويتى إ 
 إحصتعئية معلومتع  علت  دبعتعتمتع هتها حستع  وسيتم عوائد المحلظة ن بي  حسعب  يتم إه البن  االهل  المصر  لمحلظة المعيعري

  سنة االسعا .هو  5112وقد تم اختيعر ععم  5105حت  ععم  5112خال  اللتر  م  ععم 
 
 :االستثمارية المحفظة عائد حساب 2-1
 :  التعلية بعلعالقة ويحس  المحلظةن ههه تكو  التي االستثمعرا  لعوائد المرج  المتوسط ع  عبعر  هو المحلظة ععئد إن
 

Rp=ΣWi Ri 

 Ri:ععئد االستثمعرا 

 wi: الوى  النسب  لالستثمعر  

 ( : حساب عائد المحفظة االستثمارية للبنك االهلى المصرى 6جدول رقم )

      
االصتتتتو

  
 

الستتتتتتنوا
  

االستثمعرا  المعلية واهو   النقدية واالرصد  لد  البنو 
 الخىانة 

 االصو  االخر   القروض والسلليع  

الوى  
النستتتتتت
 ب  

ععئتتتتتتتتتد 
المحلتتظ

   

المتوستتتتتط 
 المرج 

الوى  
النستتتتتت
 ب  

ععئتتتتتتتتد 
المحلظ

   

المتوستتتت
ط 

 المرج 

الوى  
النستتتتتت
 ب  

ععئتتتتتتتتتد 
المحلتتظ

   

المتوستتتت
ط 

 المرج 

الوى  
النستتتتتت
 ب  

ععئتتتتتتتتتد 
المحلتتظ

   

المتوستتتت
ط 

 المرج 

5112 28, 921 49.11 59. 921 15.9
9 

93  . 921 061.
56 

19. 921 09.9
5 

5116 33‚ 965 004.96 59‚ 965 16.1
1 

92‚ 965 065.
4 

19‚ 965 09.9
1 

5113 90‚ 939 025.49 04‚ 939 31.1
3 

95‚ 939 026.
66 

19‚ 939 09.4
5 

5111 94‚ 912 021.02 59‚ 912 45.9 95‚ 912 060.
3 

19‚ 912 02.9 

5114 91‚ 411 531 93‚ 411 999 93‚ 411 999 19‚ 411 53 

5101 52‚ 5113 210.32 95‚ 5113 195.
49 

99‚ 5113 615.
91 

2‚ 5113 011.
92 

5100 02, 5013 906.12 21. 5013 012991. 5013 695.12. 5013 012.
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.2 0 92 

5105 00, 5102 914.62 20  . 5102 0992
.62 

95  . 5102 411.
1 

16. 5102 061.
4 

المجمتتتو
  

  0409.1
3 

  9443
.21 

  9043
.1 

  961.
35 

 للبنك االهلى المصرى الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية
 

 :السعبق يمكننع الحدو  عل  االت  الجدو  إل  بعلرجو 
 

Rp=1913.07+3997.58+3197.8+460.72 

Rp=9569.17   

 

 أو بعلتبتعي  يقتعا التهي األخيتر هتها ن للمحلظتة الكلتي الخطتر هتو قيعست  المتراد الخطتر إ  :محفظرة االسرتثمار خطرر حسراب 2-2
ولحستع  عوائتد االنشتطة االستتثمعرية داخت  المحلظتة  مت  لكتال المعيتعري اتنحتراف حستع  مت  البتد  أنت إال المعيعرين بعتنحراف

   -االنحراف المعيعر  لمحلظة االستثمعر الخعصة بعلبن  االهل  المصر  يتم م  خال  الجدو  التعل :
 ولك  قب  الجدو  سوف نلترض مجموعة م  االفتراضع  : 

 التشت   Ra¯   ععئد هها االص  & a   &Raسوف يرمى لهع بعلرمى  النقدية واالرصد  لد  البنو  -
 التشت  Rp¯   ععئد هها االص  & b   &Rpاالستثمعرا  المعلية واهو  الخىانة يرمى لهع بعلرمى  -
 التشت  Rc¯   ععئد هها االص  & c  &Rcالقروض والسلليع  يرمى لهع بعلرمى  -
 التشت  Rd¯   عئد هها االص  &ع d  &Rdاالصو  االخر  يرمى لهع بعلرمى  -

 
 ( b&c( : حساب االنحراف المعيارى لالنشطة االستثمارية )7جدول رقم )

 (cالقروض والسلليع ) (bاالستثمعرا  المعلية واهو  الخىانة) 

Rb Rb-¯Rb (Rb-¯Rb)² Rc Rc-¯Rc (Rc-¯Rc)² 

5112 82.34 -417.36 174189.37 168.26 -231.46 53573.73 
5116 86.88 -412.82 170420.35 162.9 -236.82 56083.71 

5113 70.87 -428.83 183895.17 156.66 - 243.06 59078.16 
5111 92.4 -407.3 165893.29 161.7 - 238.02 56653.52 
5114 333 -166.7 27788.89 333 -66.72 4451.55 

5101 842.94 343.24 117813.7 682.38 282.66 79896.67 
5100 1053.5 553.8 306694.44 632.1 232.38 54000.46 

5105 1435.65 935.95 876002.40 900.8 501.08 251081.16 
 614818.96 04.   3197.8 2022697.61 02.- 3997.58 المجمو 

¯R 499.70   399.72   
 الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للبنك االهلى المصرى

 

 التبعي  واالنحراف المعيعر  لك  نشعط م  االنشطة االستثمعرية السعبقة حسع   

(Rb-¯Rb)² 

δ²= -----------------    
                                                                 n-1 

2022697.61 
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----------------= 288956.80                                                      =b ²δ   التبعي  للنشعط االستثمعرb 

7 
= 537.54 bδ        للنشعط االستثمعر   االنحراف المعيعرb 
   537.54( مسعو  لـ bومنة فع  انحراف ععئد النشعط االستثمعر  )

 

                                                            614818.96 

C =----------------= 87831.28                                                      ²δ   التبعي  لالص  االستثمعرc 
                                                                  7 

 296.36 =cδ   االستثمعر   للنشعطاالنحراف المعيعرc  
  296.36( مسعو  لـ  cوبعلتعل  فع  انحراف ععئد النشعط االستثمعر  )

 
(Rb-¯Rb)( Rc-¯Rc)                                                               

COV(b,c)= --------------------                                                                االستثمعريي  النشعطي التغعير بي 
                                                          n-1 

-.02* .04 
= ---------= - .00011                                                           

7 
COV(b,c)              - .00011                                                                  
P= ----------           = ------------  = 0                                                      مععم  االرتبعط بي  االصلي  االستثمعريي 

b*δ c        537.54*296.36                                                           δ  

 

 (  وممع سبق يتض  بع  االنحراف المعيعر  لععئد النشعط االستثمعرbاكبر )   م  االنحراف المعيتعر  لععئتد النشتعط االستتثمعر

(c(  وبعلتعل  فع  خطر النشعط االستثمعر )b(  اكبر م  خطر النشعط االستثمعر )c)  
 

  : قيعا خطر المحلظة 
   ا  خطر المحلظة يقدر بعلعالقة التعلية اها مع كعن  مكونة م  االصلي  السعبقيي  :

 
δ² = ( xb)² (δb)² + (xc)² (δc)² + 2 COV(b,c) 

= (.42)² ( 537.54 )² + ( .33 )² ( 296.36)² + 2 ( - .00011)  
=60535.23  

 
 :ب يقدر للمحفظة الكلي الخطر أو المعيار، فاإلنحرا  منة و

                                                  = 246.03     δ²    

 
 السدبب ويعدود لها  المكونة االنشطة خطر مجموع من أقل للمحفظة الكلي الخطر أن لالقو يمكن عليها المتحصل النتائج فحسب ومنة

 فعاليدة علدى يدل ما وهذا أقل  بمخاطرة أكثر عوائد يحقق المحفظة لهذه بتكوينة فالبنك وبالتالي التنويع  على إعتمادالبنك إلى ذلك في

 .كفأة محفظة هي المحفظة أن أ، اإلدارة

 
 (a&d  االنحراف المعيعر  لالنشطة االستثمعرية )( : حسع4جدو  رقم )

   (dاالصو  االخر ) (a)النقدية واالرصد  لد  البنو  
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Ra Ra-¯Ra (Ra-¯Ra)² Rd Rd-¯Rd (Rd-¯Rd)² 

5112 93.08 -146.05 21330.60 14.32 -43.27 1872.29 
5116 119.46 -119.67 14320.90 14.48 -43.11 1858.47 

5113 152.93 -86.2 7430.44 14.92 -42.67 1820.72 

5111 150.15 -88.98 7917.44 15.40 -42.19 1779.99 
5114 270 30.87 952.95 27 -30.59 935.74 

5101 501.75 262.62 68969.26 100.35 42.76 1828.41 
5100 316.05 76.92 5916.68 105.35 47.76 2281.01 
5105 309.65 70.52 4973.07 168.90 111.31 12389.91 
 24766.54 0 460.72 131811.34 03. 1913.07 المجمو 

¯R 239.13   57.59   
 الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للبنك االهلى المصرى

 

  حسع  التبعي  واالنحراف المعيعر  لك  نشعط م  االصو  االستثمعرية السعبقة 

(Ra-¯Ra)²                                                           

 18830.19=--------------- a=²δ   التبعي  لالص  االستثمعرa 

n-1                                                                        

a = 137.22δ   االنحراف المعيعر  لالص  االستثمعرa 
   137.22 ( مسعو  لـaاالستثمعر  )فع  انحراف ععئد النشعط  وبعلتعل 

 
d=3538.07²δ   التبعي  لالص  االستثمعرd 

 

d = 59.48δ   االنحراف المعيعر  لالص  االستثمعرd 
 59.48( مسعو  لـ dوبعلتعل  فع  انحراف ععئد النشعط االستثمعر  )

 
(Ra-¯Ra)( Rd-¯Rd)         .03*0                                                     

COV(a,d) = --------------    = ----------------= 0                                         التغعير بي  االصلي  االستثمعريي 

                                         7                         n-1 

COV(a,d)                                                                    

P = -----------   = 0                                                          مععم  االرتبعط بي  االصلي  االستثمعريي  

a * δd                                                                      δ  

 

 وممع سبق يتض  بع  االنحراف الم(  عيعر  لععئد النشعط االستثمعرa  اكبر م  االنحتراف المعيتعر  لععئتد النشتعط االستتثمعر )

(d(  وبعلتعل  فع  خطر النشعط االستثمعر )a(  اكبر م  خطر النشعط االستثمعر )d)  
  : قيعا خطر المحلظة 

     :ا  خطر المحلظة يقدر بعلعالقة التعلية اها مع كعن  مكونة م  االصلي  السعبقيي
 

δ² = ( xa)² (δa)² + (xd)² (δd)² + 2 COV(a,d) 
 

= (.2)² (137.22)² + (.05)² (59.48)² + 2(0) 
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= 762.01 
 
 :ب يقدر للمحفظة الكلي الخطر أو المعيار، فاإلنحرا  منة و 

                                                  = 27.60     δ²       

 
 إلى ذلك في السبب ويعود لها  المكونة االنشطة خطر مجموع من أقل للمحفظة الكلي الخطرليه مسبقا من ان وهذا ما تم التوصل ا

 أ، اإلدارة فعالية على يدل ما وهذا أقل  بمخاطرة أكثر عوائد يحقق المحفظة لهذه بتكوينة فالبنك وبالتالي التنويع  على إعتمادالبنك

 .كفأة محفظة هي المحفظة أن
 

 
 :البنك محفظة أداء سقيا -3

 مت  الخعليتةاالنشتطة  ععئتد و ععئتدي المحلظتة فترق بتي  النستبة علت  يعتمتد التهي شتعر  بمؤشتر اتستععنة يتم المحلظة أداا لقيعا
 :يلي كمع حعبة ويمك  ن المحلظة لععئد المعيعري اتنحراف وبي  المخعطرن

  

Rf         ــــRp 

Sp= ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

δp 

 
  
 :بت  نعلم و

Rp  :9569.17  ويسعوي المحلظة ععئد     

Rf   :3997.58 يسعوي و )االستثمعرا  المعلية واهو  الخىانة ( المخعطر م  الخعلي اتستثمعر عل  الععئد 

δp  :عل  التوال   27.60&   246.05 ويسعوي الععئد ع  المعيعري اتنحراف 

 

 حسع  مؤشر شعر  ف  حعلة الن(  شعطي  االستثمعرييb   &c   ) 

Sp = 22.64 

 
 .االستثمعرية بلععلية محلظتة بإدار  يقوم فعلبن  وبعلتعلي األداان فععلية عل  دلي  موج  شعر  مؤشر عل  الحصو  إ وبعلتعل  ف

 

 (  حسع  مؤشر شعر  ف  حعلة النشعطي  االستثمعرييa   &d   ) 
 

Sp = 201.87 

 بتإدار  يقتوم فعلبنت  وبعلتتعلي األداان فععليتة علت  دليت  موجت  شتعر  مؤشتر علت  الحصتو  سبقع م  ا وهو مع تم الحصو  علية م
 .االستثمعرية بلععلية محلظتة
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 :الخالصة

 الواسعة الدراية وعل  ن المعلية اتدار  مجع  في الخبر  عل  أسعسع تعتمد االستثمعرية المحلظة إدار  بت  لنع يتبي  مع تقدم خال  م 
 هتها فتي مختصتي  إلت  يلجتت أ  عليت  البتد االستتثمعرية المحلظتة صتعح  المستتثمر في الشروط ههه تتوفر لم وإها ن السوق بتغيرا 
 .خبر  م  ب  تتميى لمع وهل  التجعرية البنو  م  أفض  مختص م  ومع المجع ن

الستثمعر الصحي  وهو مع يعود بتعلنل  علت  البنت  جتراا القدر  عل  استثمعر اموا  مودعية ف  اوجة ا يعني الدور بهها البن  قيعم إ 
 بنت بتع  ال القتو  يمكت  ن أجرينعهتع التي الدراسة حس  وامع فيمع يتعلق بعلبن  االهل  المصر  االربعح المرتلعة والمخعطر المتدنية 

االنشتطة  فتي التنويت  علت  ركيتىالت علت  يعمت  حيت  ن محكمتة إستتراتيجية علت  هلت  فتي معتمتدا االستتثمعرية محلظتت  بتإدار  يقتوم
 هلت  ودليت  بلععليتة محلظتتة بتإدار  يقتوم بهتها وهتو العمتالان فتي والتنويت  الجغرافتين التنويت  وكتها ن للمحلظتة المكونتة االستثمعرية

 قت أ البنت  محلظتة خطتر أ  إلت  توصتلنع وبهتها المعيتعري اتنحراف طريق ع  الخطر حسع  خال  م  عليهع تحصلنع التي النتعئج
 االستثمعرية.  لمحلظت  فععلة إدار  يحقق البن  أ  يعني ممع لهع المكونة االنشطة خطر م 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 
 

 الخاتمة 

 اتجهت  حيت  مستتو  القطتع  المصترفين علت  النطتعق واسعة تغيرا  إحدا  إل  أد  الحديثة التطورا  أ  بحث  تقدم مع خالصة
 البنتو  ووظتعئف التقليديتة البنتو  وظتعئف بتي  نجتدهع تجمت  إه ن قبت  مت  بهع تقوم تك  لم معلية و مصرفية ع خدم أداا إل  البنو 

 .وإدارتهع المتعلقة بمحعفظ االستثمعر تل  الحديثة المصرفية الخدمع  أهم ههه وم  األعمع ن و اتستثمعر وبنو  المتخصصةن
 مجموعة تحقيق بغرض اتستثمعرية بي  البدائ  المى  فكر  عل  تعم  حديثةن ريةإستثمع سيعسة بمثعبة استثمعرية محلظة تكوي  إ 
 بتي  المحلظتة موجتودا  بتنويت  أي بتعلتنوي ن هتها تحقيتق يمكت  ممكنتةن و مختعطر بتقت  العوائتد تحقيتق رأستهع وعل  األهدافن م 

 مت  مجموعتة فيهتع تتتحكم معقتد  عمليتة ثمعريةاالستت المحلظتة تكتوي  عمليتة يجع  ممع غير الخطير ن األصو  و الخطير  األصو 
 .المقومع  والعوام  والمحددا نوكها القيود
 اتقتصتعدية الظتروف الدرايتة بتغيترا  و الخبتر  تتطلت  التتي األخيتر  هتهه اتدار ن مرحلتة تتتتي المحلظة االستثمعرية تكوي  وبعد
 .الهدف نو  حس  اتدار  ل  تغييرسيعسةإ يؤدي ممع تحقيقهعن المرجو اتستثمعر أهداف تحقيق بغرض وهل 
 علت  و علميتة ونمعه  نظريع  عد  عل  األمر ممع أسلر في ن البح  البعحثي  ال   م  العديد توج  وتعقيده الموضو  ألهمية نظرا
 نظريتة ثتم عليةنالرأسم األصو  تسعير نموه  ظهر إثرهع عل  إه اتنطالقن تعتبر كنقطة األخير التي ههه معركويتىن نظرية رأسهع
ععئتد  المتؤثر عل  بعلعوامت  عنيت  األبحتع  هتهه معظتم أ  نجتد و هتها حديثتةن ونظريتع  نمتعه  إلت  بعلمراجحتة بعتضتعفة التستعير
 و المحلظتة االستتثمعرية أداا لقيتعا طترق إلت  البتعحثو  توصت  النمتعه  هتهه إثتر وعلت  بخطرهتعن عالقتت  و االستثمعرية المحلظة
 .حديثة طرق ظهور إل  أد  عليهع دي تع أحد  مع سرعع 

 المحتعفظ بتإدار  القيتعم مت  المتعتدد  يمكنهتع المعديتة واتمكعنيتع  الشخصية والخبرا  المتخصصةن اللنية لألجهى  البنو  إمتال  إ 
 فتي مستتعينة المختعطرن مت  المحلظتة أمتوا  عل  حمعية يسععدهع ممع الحرص و المسؤولية م  كبير بقدر تتميى االستثمعرية نحي 

  االستثمعر. محعفظ المتعلقة بإدار  العلمية والنظريع  النمعه  بمختلف هل 
 
 :التعلية النقعط في إليهع المتوص  النتائج تلخيص يمك  سبق ممع
ا  المحلظة االستثمعرية عبعر  ع  ادا  استثمعرية مركبة م  خليط م  الموجودا  الغرض منهع الحصو  عل  اعل  ععئد بعقت   -

 عطر مخ

 بتي  المتى  فكتر  علت  تقتوم فععليتة األكثتر البتدائ  اتستتثمعرية مت  لمجموعتة متجعنا توظيف ه  بمثعبة محعفظ االستثمعر إ  -

 والغعيع  االهداف م  مجموعة لتحقيق بعنعية وبدقة إختيعرهع يتم التي االصو  االستثمعرية م  مجموعة

 واللنية  الععمة واتدارية اتعتبعرا   م العديد مراعع  م  البد استثمعرية محلظة لتكوي  -

 وأيضتع ن المحلظتة موجتودا  المحقتقن خطتر الععئتد فتي تتمثت  هعمتة عوامت  و مقومع  االستثمعرية عد  المحلظة تكوي  يحكم -

   .التنوي 

 ليست  و توقعتةم هتي اتستتثمعرية أسعستهع سيعستت  علت  يبنتي وبعلتتعلي ن يحتددهع أ  للمستتثمر يمك  التي والمخعطر العوائد إ  -

 .إحتمعلي توىي  إل  تستند فهي لها فعليةن

 خطتر إلت  يقستم و المعيتعرين طريتق اتنحتراف ع  يحس  كلي خطر ع  عبعر  هو االستثمعرية بعلمحلظة المتعلق الخطر إ  -

 .بعلتنوي  تجنب  اليمك  منتظم وخطر التنوي ن طريق ع  علي  التغل  يمك  منتظم غير

 سيعستتهع تتغيتر و أشتكع ن عتد  علت  تتتم يمكت  أ  التتي األخيتر  ههه إدارتهعن مرحلة تبدأ لظة االستثمعريةالمح تكوي  يتم بعدمع -

 .أهدافهع بتغير
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 و النظريتع  مت  العديتد ظهور األمرعل  أسلر ممع البعحثي ن م  العديد إهتمعم محط االستثمعرية المحلظة إدار  موضو  يعتبر -

 .خطرهع و المحلظة ععئد بي  بعلعالقة اهتم  التي النمعه ن

 .اترتبعط مععم  طريق ع  ويمك  قيعس  كلت ن استثمعرية محلظة عل  الحصو  و المخعطر  م  التخليض عل  التنوي  يعم  -

 تمكننتع التتي المقتعييا مت  إل  مجموعتة البعحثو  توص  االستثمعرية المحلظة بمضو  المتعلقة والنمعه  النظريع  م  إنطالقع -

 .وترينور شعر ن جونسو ن م  كال مقعييا رأسهع وعل  للمحلظةن الجيد اااألد قيعا م 

  مالئمة و بعستراتيجية محكمة هل  في مستعينة االستثمعريةن المحعفظ إدار  مجع  في فعع  بدور البنو  تقوم -

 

 ثانيًا: التوصيات

النحتو  بعلدراستة وعلت  لتوصتيع  الععمتة والخعصتةالدراسة واالستنتعجع  التي توص  إليهع البعح  وض  عددا  مت  ا م  خال  نتعئج

 :اآلتي

 :التوصيات العامة -أ

المحليتة وتقتديم القتروض  البنو  التجعرية نحو االستثمعرا  الحقيقية والمعلية م  خال  االستتثمعر فتي الشتركع  ضرور  تشجي  -

 .بمختلف آجعلهع

بيتة والعمت  علت  تحستي   المنتعخ االستتثمعر  وهلت  مت  ختال  البيئة المنعسبة لجه  االستثمعرا  المحلية واألجن ضرور  خلق  -

 .توفير االستقرار السيعس  واالقتصعد  واالمن 

     :  التوصيات الخاصة -ب

يستععد هتهه البنتو   البنو  إل  ممعرسة أعمع  مصرفية شعملة في إطعر التوج  الععلمي للمصعرف ن األمر الهي ضرور  توجي  -

 . فضال  ع  تقلي  المخعطر التي قد تتعرض لهع سي وكهل  إل  تقلي  التبعي  في عوائدهععل  تعىيى مركىهع التنعف

 .الالنظعمية البنو  ألدوا  محعفظهع االستثمعرية األمر الهي يسععد عل  تخليض مخعطرهع ضرور  تنوي  -

وعوائد أعل  ن كعلتوجت  إلت   ر أق البنو  التجعرية إل  تنوي  محعفظهع االستثمعرية بتدوا  استثمعرية ها  مخعط ضرور  توج  -

 .اتسالمية ممعرسة التتجير التمويلي وبعض األدوا  االستثمعرية

 تعتمتد االستثمعرية المحلظة إدار  أل  تهدد اصولهع االستثمعرية التي للمخعطر  تنبئية و عميقة بدراسة تقوم أ  البنو  عل  البد -
 .المستقبلي التحلي  عل 

مختعطر الستيولة التتي قتد يتعترض  جعرية نحو فت  فرو  جديد  بهدف ىيعد  حجم ودائعهتع والتقليت  مت البنو  الت ضرور  توس  -

 . لهع

 .التحلي  البن  مح  العينة ببنعا محلظتة االستثمعرية وإداراتهع وفق األسا العلمية في ضرور  قيعم -

تمتتعى بعلستيولة الععليتة وبعلتتعلي  لمعليتة وهلت  ألنهتعالبن  مح  العينة إل  ىيعد  االستثمعرا  في محلظة أوراقهم ا يوصي البعح  -

 . انخلعض مخعطر السيولة
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المختعطر وتنويت  وتنميتة  البن  مح  العينة إل  ضترور  تنويت  محلظتة استتثمعراتهم أل  هلت  ستيؤدي إلت  تقليت  يوصي البعح  -

 .م  نعحية ثعنيةالمعلية والمصرفية  إيرادات  م  نعحية وبمع يعىى م  قدرت  التنعفسية في السوق

والبنيتتة األسعستتية والتجتتعر   البنتت  محتت  العينتتة إلتت  تمويتت  المشتتروعع  االستتتثمعرية فتتي المجتتعال  الصتتنععية يوصتتي البعحتت  -

 .اتنتعجية والخدمع  وتطوير المشروعع 

 .والمستقبلي الحعلي دعو  البن  مح  العينة إل  االهتمعم بعلتحلي  المعلي للتعرف عل  نقعط القو  والضعف في أدائ  -

مشعري  قوميتة تستهم فت   للبعد االجتمععي للبن  مح  العينة  توص  الدراسة بضرور  توجه  نحو إنشعا أو المشعركة في نظرا   -

تحقيتق االهتداف االقتصتعدية واالجتمععيتة للبنتت  مت  نعحيتة وتستععد فتت  حت  مشتكال  البطعلتة وخلتتض اللقتر ودفت  عجلتة النمتتو 

 . والتوظف م  نعحية اخر  
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شتتقير  موستت  , متتروا  ابتتوعراب  , متتد  استتتخدام البنتتو  لسيعستتة التنويتت  للحتتد متت  المختتعطر , دراستتة تطبيقيتتة علتت  البنتتو  التجعريتتة  -59
 االردنية 

 ١٣٣٤ ن المؤلف : بنهع ن االستثمعر إدار  ن عبدالرحيم محمد هشعم -25

 2111ن الحديثة للعروقا : القعهر  ن المعلية واألوراق البورصع  إدار  ن مرع  درويش -28

 

  ثانيا : الرسائل العلمية:
 2113 الجىائرن جعمعة ن نقود و معلية , "عتهسيعسع و االستثمعرية المحعفظ تكوي حوشي  , رسعلة معجستير بعنوا  "  إبتسعم -1

 2111,  عمعة دمشقعبداللتعح الثلجة , رسعلة معجستير بعنوا  " ادار  المحلظة االستثمعرية " , كلية االقتصعد , ج -2

  2009جامعة دمشق  –الياس ميالنة , رسالة ماجستير بعنوان " ادارة المحفظة االستثمارية " , كلية االقتصاد  -3

, رستعلة  بدالجزائر" BNP PARIBAS" ادارة محفظدة االوراق الماليدة علدى مسدتوى البندك التجدارى , دراسدة حالدة بندك ,  سعر  بوىيتد -4

  2111-2118,  قسنطينة -جعمعة منتور  ,  الجىائرمعجستير , 

" دراسة تطبيقية في عينة من المصار  التجارية اليمنيدة الخاصدة –تحليل محفظة االستثمار في المصار  التجارية اليمنية ," احمد , سعلم  -2

  2114, جعمعة عد  ,  رسالة ماجستير , اليمن

التجاريدة " بحدث بداالدارة العامدة للمعلومدات االحصدائية بدوزارة الماليدة  البندوك فدى ليدةالما األوراق فدى االسدتثمار " سياسدات هنتعا حعمتد  -5

  2010المصرية , 

 
 ثالثا : التقارير 

احمد حس  بتع  العنعن  , استخدام البرمجة التربيعية ف  تحديد محعفظ االستثمعر المثل  : م  اشتعر  خعصتة لقطتع  المصتعرف فت  ستوق   -

 5111ة , مجلة جعمعة االنبعر للعلوم االقتصعدية واالدارية , العدد الثعن  , العراق لالوراق المعلي

  اإلماراتيةجريدة "الخليج"  -

  ن دنيتة األر الىيتونتة جعمعتة الرابت ن العلمتي السنوي المؤتمر نالمعلية  المحلظة بنعا وسعئ  وتطور المعرفة إدار :النعيمي شهع  -

   2114 ابري 

 1111 الجىائرن ن بعتنة جعمعة منشورا  ن الجىئي اتقتصعدي التحلي  :   بطبلمرا احمدالطعهرن هعرو  -

 (5105-5112التقعرير السنوية , البن  االهل  المصر  ) -
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 ( 5105-5112التقعرير السنوية , البن  المركى  المصر  )  -

 ( 5105-5112البن  المركى  المصر  )المجلة االقتصعدية ,  -

 

 ة : ثالثا : المواتع االلكتروني

 

- www.nbe.com.eg 

- www.cbe.org.eg 

- www.uabonline.org 

 موسوعة البنو  المصرية -

 :الخليج اتستثمعريةنمنتديع  محلظت  تبني كيف :الدي  حسعم -

WWW.thegolbiz.com/show thrrad pht? = 111151    

 www.sis.gov.egالهيئة العامة لالستعالمات  -

 

 

 

http://www.nbe.com.eg/
http://www.nbe.com.eg/
http://www.cbe.org.eg/
http://www.cbe.org.eg/
http://www.uabonline.org/
http://www.uabonline.org/
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