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    النظرية النقدية المادة :                        الكلية : اإلدارة واالقتصاد               

 نظرية المحفظة االستثمارية الموضوع :                القسم : االقتصاد                         

                                                 الرابعة  :المرحلة

 مفهوم المحفظة اإلستثمارية: -1

هذه النظرية تمثل امتداداً للنظرية الكنزية التقليدية ومن أبرر  منظريارج مريم  

توبن وليجم بومل وهي تلتقي مر  النظريرة الكينزيرة بري بالرت اضبتراالرج  اض 

 اضبتراالج  اضخرى بجلشكل الذي ينسجم م  الواق  .اناج عملت تالديل 

 مرن والارد  والسرندا   األسرام مرن الفرد يملكه مج مجموع على يطلق مصطلح هيو

 تمثلره لمرج األمثرل التوظير  وتحقيرق لاج  السوقية القيمة تنمية هو المحفظة هذه امتالك

تتكرو  مرن أصرلين أو هي أداة مركبة مرن أدوا  اسسرتثمج   و أموال من األصول هذه

ي يكرو  مجلكرج اة شخص مسروول عنارج يسرمى مردير المحفظرة  الرذ أكثر و تخض  ألد

 بري اضسرتثمج ية والودائر  اسيرداع لشراجدا  بجلنسربة الحرجل كرذل   لاج أو مأموً ا بقر 

 .اضستثمج ية المحفظة من مزءا تالتبر بإناج والسندا  األسام

 أشرركجل مميرر  تقريبررج يشررمل والسررندا  األسررام برري اضسررتثمج ية المحفظررة مفارروم إذ 

 اضسرررتثمج  بغرررر  امتالكارررج يكرررو  أ  شرررريطة المنقولرررة وغيرررر المجليرررة  األصرررول

 .والمتجمرة

 و تتنوع المحجبظ حسب أصولاج إلى ثالث أنواع:

 المحجبظ ذا  األصول المجلية                                           -

 المحفظة ذا  األصول الحقيقية        -    

المحرررجبظ ذا  األصرررول المختلطرررة  و هرررو النررروع الغجلرررب  وتتنررروع سيجسرررج   -

 إدا تاج إلى ثالث سيجسج .

 مفهوم المحفظة اإلستثمارية المثلى و مواصفاتها: -2

المحفظة اسستثمج ية المثلى هي تل  المحفظة التي تتكرو  مرن تشركيلة متنوعرة  

و متوا نة من األصرول أو األدوا  اسسرتثمج ية  و بكيفيرة تجاللارج األكثرر مالءمرة 
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لتحقيق أهدا  المستثمر  مجل  المحفظة أو من يتولى إدا تاج  أو بمالنرى خخرر هري 

خجطرة مقبول  وبجلتجلي نستطي  القرول التشكيلة التي تحقق أكبر عجئد م  مستوى م

 أّ  المحفظة المثلى هي التي تتوبر بياج المواصفج  التجلية:

 تحقيق توا   للمستثمرين بين الالجئد و األمج  - أ

 تتميز أصولاج بقد  كجبي من التنوي  اسيججبي - ب

أ  تحقررق أدوا  المحفظررة حرردّاً مررن السرريولة أو القجبليررة للتسررويق الترري تمّكررن  -  

 ن إمراء أية تالديال  موهرية.المدير م

و انطالقررج مررن كررو  الالجئررد و المخررجطرة ماليررج ين أسجسرريين برري تحديررد أمثليررة 

 المحفظة ض بدّ من تحديد مفاومامج.

 افتراضات نظرية المحفظة االستثمارية -3

اضبتراالج  التي تلتقي باج م  النظرية الكينزية التقليديرة   نظريرة تفضريل من 

النقرود وسريلة  السيولة ( هو تأكيدهج على التحليل القصرير اضمرد وكرذل  اعتبرج 

 للمبجدلة ومخز  للقيمة بجضالجبة إلى استخدام المفاوم الضيق لالر  النقد .

تتمثرل اضبتراالج  اضخرى التي قجمت بتالديلاج لكري تتفرق مر  الواقر  بإنارج أمج 

 -بمج يأتي :

  الرررو ة للتميررز بررين دوابرر  الطلررب علررى النقررود الترري اشررج  الياررج ض

كينز بل من اضبضل القول بأ  النقرود تطلرب لرداواب  متالرددة   وا  

 لنقود يالتمد على عوامل عديدة كجلدخل وسالر الفجئدة .الطلب على ا

   الطلب على النقرود ضغررا  المالرجمال    اMDT ً  ( يكرو  مرنرج

لسررالر الفجئرردة خصوصررجً اسررالج  الفجئرردة المرتفالررة   وهررذا ض بجلنسرربة 

يتفررق مرر  مررج إشررج  اليرره كينررز مررن ا  الطلررب علررى النقررود ضغرررا  

المرونرررة بجلنسررربة لسرررالر الفجئررردة   ويمكرررن  المالرررجمال  يكرررو  عرررديم

 -تواليح اضختال  بين النظرتين بيجنيجً على النحو اآلتي :
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        ة ـمتنوعركينز إبتر  ا  المستثمر يحرتفظ بمحفظرة اسرتثمج ية غيرر ا

أمررج   أي ا  المحفظررة تتكررو  مررن النقررود أو السررندا  .   أحجديررة الججنررب ( 

يفترالرج  ا  المسرتثمر يحرتفظ بموموداتره علرى شركل نقرود وبومرل  –توبن 

 وسندا    اي ا  المحفظة اضستثمج ية متنوعة .

اضبتراالررج  اعرراله والرر  ممرري  ترروبن وليررجم بومررل نظريتامررج علررى  بنررجء ً

المتاللقة بجلطلب على النقود   وقد اعتمدا بي وال  نظريتامج على الطريقرة 

دماج التجررج  برري إدا ة مخزونررجتام السررلالية بجلشرركل الررذي يحقررق الترري يسررتخ

تام بري مالجلجرة الطلرب علرى أدنى مستوى من التكجلي    لذل  تسرمى طرريق

   طريقة الخزين ( النقود بـ

 

 


