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 :وصف المادة 
   المادة دراسة األصل االقتصادي لمفهوم المحفظه االستتثماريه وودراستة محتافظ االستتثمار مت  حيت  تتناول

تنويع المحفظته وماارراتا واثتر التنويتع فتي تافتيا الماتارر و وييفيتة قيتاح ماتارر محتافظ االستتثمار و 
نظريتتتته تستتتتاير ( و ونمتتتتاقي ت يتتتتيم االداظ لالمحتتتتافظ االستتتتتثماريه و و  CAPMوتستتتتاير االصتتتتول الر)ستتتتماليه  

المراجحتتته و وصتتتناديث االستتتتثمار ووالماتتتت اك الماليتتته اويمتتتا تترتتترث المتتتادة اي تتتا  التتت  تصتتتميم المحتتتافظ 
 االستثمارية وت ييم يفائتها ويفاظة مدراظ المحافظ ا 

  :أهداف المادة 
 : تنحصر ااداف الماده في المجاالك التاليه 



 1 –  التي يح  ها المستثمر م  تنويع محافظه وييفية الوصتول  الفوائد المتح  ه م  ادارة محافظ االستثمار
 ال  المحفظه االستثماريه المثال  ا

 2 – بالنسبه لمحافظ االستثمار  تحديد الاالقه ما بي  الاائد والماارر 
 3 – التارف عال  انواع الماارر الرئيسيه التي تواجهها محافظ االستثمار وييفية قياسها ا 
 4 – سماليه  ابتداظا م  نموقي   التارف عال  النماق(ي الماتالفه في تساير االصول الرCAPM ا) 
 5 -  التارف عال  ييفية ت ييم اداظ محافظ االستثمار م  االل استادام النماقي الريا يه  ا 

 
 :مكونات المادة 

 اليتب الم ررة:)وال: 
 الدوري و مؤيد  عبدالرحم   إدارة اإلستثمار والمحافظ االستثماريه و اثرا لالنار والتوزيع و      
 ا  المواد المساندة  )اررة فيديوو )اررة صوتية(ثانيا  

 بحو  ودراساك مناورة عال  المواقع االليترونية      -  
ا  ال راظاك اإل افية  اليتب و الدورياك ااا الخ ثالثا  ً  (   
ا  دليل دراسة المادة  إ  وجد( رابعا     ارة المادة  -   ً 

 -  ا  دليل الواجباك/ الوظائفو التجارب الاالمية اااا الخ  إ  وجد( خامسا  
 )وراث عمل و واجباك بيتية و مايالك لالمناقاة  ا1
 Bodi,Kane,Marcus,McGraw-Hill, 2004 (Essential of Investment) ا2

 :طرق التدريس 
  ال اعة الدراسيةامحا راك في 
 مجموعاك ن اش في موا يع ماتارة م  المادةا 
 حل مسائل وتماري  بايل فردي وجماعيا 
 ت ديم عروا قاك عالقة بموا يع المادةا 

 
 :نتائج التعّلم المستهدفة Learning Outcomes 

 Knowledge and Understanding  أوال: المعرفة العلمية والفهم:
المارفتته التامتته بوستتح ومبتتاديظ ادارة محتتافظ االستتتثمار و وتميتتي  الرالتتب متت  استتتادام األدواك والت نيتتاك 

 الاالمية التي درسها في ماالجة حل المايالك واتااق قرار االستثمار ا 



 ا تميي  الرالب م  اجراظ الدراساك التربي ية لالموا يع  التي درسها في الم رر  ا2
 Cognitive Skills :العقلية )القدرة على التفكير والتحليل(ثانيا: المهارات 

يوتي اقا م  االل التاالم القاتي و األبحا  والم االك الاالمية باإل افة الت  زيتارة الميتبتة واستتادام االنترنتك   
 ألغراا إعداد األوراث الاالمية او األبحا  ا 

 Communication Skills :ثالثا: مهارات التواصل )الشخصية واألكاديمية(
تفاعتتل الرالتتب متتع متتدرح المتتادة فتتي المحا تترة ويتتقلك عبتتر البريتتد اإلليترونتتي و حيتت  يوجتتد موقتتع اليترونتتي  

لال سم عال  االنترنك يحتوي عالت  مفترداك المتادة الاالميتة وجتدول الستاعاك الميتبيتة ومواعيتد االمتحانتاك و)ستئالة 
 ا  وتماري  محالولة و يي  يتاح لالاريج التواصل مع استاق المادة )ي ا  

 Practical and\or Professional Skills رابعا: المهارات المكتسبة من الممارسة العملية:
ا ايتساب مهارة التفيير الن دي واستادامها في اقتراح افيار ترويرية وحالول لمواجهة الماايل التي تواجه 1

 الارياك المساامةا
إلل تتتاظ محا تتترة إلغنتتتاظ الجانتتتب الامالتتتي فتتتي إست تتتافة زائتتتر فتتتي )حتتتد مجتتتاالك ادارة محتتتافظ االستتتتثمار ا 2

 التاصص 
 :أدوات التقييم 
 ت ارير قصيرة و/ )و عروا و/ )و مااريع بحثية قصيرةا 
 ااتباراك قصيرة 
 واجباك دراسية 
  األول والثاني والنهائي االمتحا 

 
 توزيع العالمات

 العالمة أداة التقييم
 20 االمتحا  األول
 20 االمتحا  الثاني
 40 االمتحا  النهائي

الت ارير/ المااريع البحثية/ االمتحاناك ال صيرة/الواجباك الدراسية/ 
 المااريع

20 

 100 المجموع



 
  العلمية: التوثيق واألمانة 

 )سالوب التوثيث  مع )مثالة تو يحية( 
 إسناد ح وث الربع والماليية الفيرية 
 االبتااد ع  السرو األياديمي 
 
 على أسابيع الفصل الدراسي: توزيع مواضيع المادة 

الواجبات الدراسية والتقارير  
 األسبوع المواضيع األساسية والمساندة التي ستغطى وأوقات تسليمها

 

 المفاهيم األساسية للمحافظ االستثماريه

 االامية االقتصادية لمفهوم االستثمار 

 االستثمار  )اداف  

 مفهوم المحفظه االستثماريه 

  ناؤ فيرة المحافظ االستثماريه 

  ةااالستثماريالمفهوم الحدي  لنظرية المحفظه 

  فر ياك نظرية المحفظه االستثماريه 

(1) 

 

 النظريات الحديثه الدارة محفظة االوراق الماليه 
 والتحليل االستثماري 

 حساب الاائد الااص باالستثمار في ورقه 
  ماليه ما 

  حساب الماارر الااص باالستثمار في ورقه 
 اماليه ما

 
 حساب الاائد الااص باالستثمار في محفظة 

(2) 



   اصالي  ارريي   ا  اورث ماليه ميونه م 

 حساب الماارر  الااصه باالستثمار في 

 ميونه م  اصاليي  ارريي ا محفظة  اورث ماليه 

 

 

 ةاالستنثماريمخاطر ال
 اوانواعها تاريف الماارر االستثماريه 
  ة:االمنتظمالماارر 

o  ةالارائيماارر ال وه 
o  ةالفائدماارر سار 
o ماارر اساار الصرف 

  الماارر الغير منتظمه 
o  ماارر الصناعه 
o ماارر االداره 
o   ماارر الدوراك التجاريه 
o ماارر الرفع المالي  والتاغيالي 

  

(3) 

Quiz 1 

 
 مخاطر الرفع المالي. 
 مخاطر الرفع التشغيلي 
  ةاالستثماريالتنويع ومخاطر المحفظه 
  ةالمحفظأثر التنويع في تخفيض مخاطر 

 ة.االستثماري

 حجم التنويع للحد من المخاطر. 
  التنويع وتوزيع االصول. 
   ا ةالمحفظقياس مخاطر     

(4) 



 

 قياس مخاطر المحفظه وتظم :

 التباين المشترك واالرتباط 

  االستثماريه .االنحراف المعياري للمحفظه 

  توزيع المحفظه على اصل خطر واصل عديم
 المخاطر .

 . توزيع المحفظه على اصلين خطرين 

  خطر المحفظه المكون من ثالث اصول 

 

(5)  

 االمتحان األول

 تحديد المحفظه المثلى لالوراق الماليه 

   منحنى االستثمار الكفؤ في حالة محفظه مكونه
 من اصلين

  حالة وجود ارتباط موجب تام 

  حالة وجود ارتباط سلبي تام 

 )حالة االستقالليه )ارتباط صفر 

 حالة وجود درجه متوسطه من االرتباط 

 الشكل العام لمنحنى االستثمار الكفؤ .

(6)  

 

هيكل الرتباط بين عوائد االوراق الماليه ) نموذج 
 المؤشر الواحد (

  تحديد المدخالت  الالزمه للتحليل 
 نموذج المؤشر الواحد 
 االفتراضات الخاصه بصحة النموذج 
 عائد المحفظه في ظل نموذج المؤشر الواحد 

(7) 



  مخاطر المحفظه في ظل نموذج المؤشر
 الواحد

  استبدال البينات المطلوبه والخاصه لكل ورقه
 ماليه

بعــــــــــض الخصــــــــــائص الخاصــــــــــه بنمــــــــــوذج 
 المؤشر الواحد،

 

 نموذج تسعير االصول الرأسماليه
  فرضيات نموذج تسعيير االصول الرأسماليه 
 خط سوق رأس المال 
 معادلة خط سوق رأس المال 
 معامل بيتا ونموذج تسعير االصول الرأسماليه 
 بيتا المحفظه 
  البيتا وعالوت المخاطر 
   نسبة مكافأة عالوة المخاطر 

 

(8) 

 
Quiz 2  

 )العالقه االساسيه بين العائد والمخاطر )بيتا 

  خط سوق رأس المالSML  

 تمثيل معادلة خط سوق االوراق الماليه بيانيا 
 SML,CMLالتميز ما بين 

 

(9) 
 

 

 نظرية تسعيير المراجحه
 . مفهوم المراجحه 
  فرضيات نظرية تسعير المراجحه 
  نظرية تسعير المراجحه والتنويع الجيد

 للمحفظه 
  نموذج العامل الواحد لنظرية تسعيير المراجحه 

(10) 



 نظرية تسعير المراجحه والعوامل المتعدده 
 حاالت عمليه واسئله للحل

 االمتحان الثاني

 تابع نظرية تسعير المراجحه
  استخدام نظرية تسعير المراجحه  لتقييم االوراق

 الماليه
  التمييز بين نموذج تسعير االصول الرسماليه

ونظرية تسعير المراجحه اجل االستحقاق الفعال 
 المعدل 

 حاالت عمليه واسئله للحل 

(11) 

 

 تقييم اداء المحافظ االستثماريه
  مقاييس اداء المحافظ االستثماريه 
  مقياس اداء جنسن 
  مقياس اداء ترينور 
 مقياس اداء شارب 
 المقارنه بين المقاييس الثالثه 
 مقياس شارب والحد الكفؤ 

 حاالت عمليه واسئله للحل

(12) 

 
 

 صناديق االستثمار المشترك
  مفهوم شركات االستثمار 
 مزايا صناديق االستثمار 
 انواع صناديق االستثمار: صناديق االستثمار 

 ذات النهايه المغلقه ، صناديق االستثمار 
 ذات النهايه المفتوحه 
 تصنيف صناديق االستثمار: صناديق 

 االستثمار قصيرة االجل ، صناديق 
 االستثمار طويلة االجل  
  اهداف صناديق االستثمار وتشمل صناديق 

(13) 



  –صناديق االسهم  –سوق النقد 

 حاالت عمليه 
 تابع صناديق االستثمار المشترك 

 الصناديق المختلطه -صناديق السندات 
 تقييم اصول الصندوق 
  مسائل عمليه 

 المشتقات الماليه
 اهداف االستثمار بالمشتقات 
  مخاطر المشتقات 

 االئتمانيهالمخاطر  -
 المخاطر السوقيه -

 المخاطر التنظيميه

(14) 
 

  عرض بحوث الطلبة 
 مراجعة المادة 

(15) 
 

 االمتحان النهائي
 (16) فترة االمتحانات النهائية 

 
 

 :المراجـع 
  أوال: الكتب

 ا2008و والتوزيع لالنار اليازوريو عما : دار االستثمار والتحاليل االستثماريو دريد آل ابيب 
  ا1999الميدانيو االدارة التمويالية في الارياكو الابييا  لالنارو محمد  

 ثانيا: المجالت العلمية:
 قاك الاالقة بالمادةا المجالك الاالمية الدورية المحيمة المتوفرة في قسم الدورياك بالميتبة 
 :قواعد البياناك االليترونية التي تاترك بها ميتبة الجاماة واي 

  قاعدة بياناكEBSCO 
  قاعدة بياناكScience Direct 
  قاعدة بياناكE-Marefah 



 ثالثا: المواقع االلكترونية:
   دائرة مراقبة الارياكccd.gov.jo www.) 

 
 
 :الوقت المتوقع لدراسة المادة  

ماتتدل متتا يحتتتاي إليتته الرالتتب متت  الدراستتة واالعتتداد لالمتتادة يستتاوي ستتاعتي  ليتتل محا تترة متت  فئتتة الامستتي  
 دقي ةا        

 
 :)سياسة الدوام )المواظبه 

قا غتاب الرالتب )يثتر مت  15ال يسمح لالرالب بالتغيب )يثر م    %( م  مجموع الساعاك الم ررة لالمادةا وا 
%( م  مجموع الساعاك الم ررة لالمتادة دو  عتقر مر تي )و قهتري ي بالته عميتد الياليتةو يحترم مت  الت تدم 15 

اب بستتبب المتترا او لاتتقر قهتتري لالمتحتتا  النهتتائي وتاتبتتر نتيجتتته فتتي تالتتك المادة صتتفرا (و )متتا إقا يتتا  الغيتت
 ي باله عميد اليالية التي تررح المادة و ياتبر منسحبا  م  تالك المادة وتربث عالية )حيام االنسحابا 

 
 :إرشادات عامة 

يجب االلتزام بووقاك بداية ونهاية المحا رةو ول  يسمح بداول )ي رالب باد بداية المحا رة باار  ا1
 ياب محا رة يامالة عند تيرار التواير باقر لمرتي ادقائث بدو  عقرو ويحتسب لالرالب غ

ح ور االمتحاناك إجباريو وفي حال غياب الرالب ع  )حد االمتحاناك بدو  عقر مر ي )و قهري  ا2
 ي بل به عميد الياليةو يحصل عال   صفر( في االمتحا ا

 يمنع استادام الهاتف الن ال بوي ايل م  األايال )ثناظ المحا رة واالمتحاناكا ا3
 ح ار المادة الدراسية التي تغري مو وع المحا رة إل  ال اعة الدراسية في يل محا رهاإ ا4
 عدم التردد في السؤال ع  )ي مو وع غير وا ح )و غير مفهوم )ثناظ )و باد المحا رةا ا5
 ال يام بتنفيق الواجباك المنزلية الفردية )و الجماعية يما او مرالوبا ا6
 
 

 حمع أمنياتي لكم بالتوفيق والنجا
 


