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 االستطالع الثالث قبل الحصة الدراسية: محاكاة قرارات االستثمار

 من:يستند هذا االستطالع إلى التجربة التي جرى مناقشتها في كل 

 Zhang, Ting, Pinar O. Fletcher, Francesca Gino and Max H. Bazerman others (2015). 

Reducing bounded ethicality: How to help individuals notice and avoid unethical 

behaviour. Organizational Dynamics, vol. 44, No. 4, pp. 310-317.    

 وصف الدور

ا لالستتثمار    بصتتت  مستتشتار لالستتثمارط ينطول  مل   لى إدارة  ودورك في هذه المحاكاة هو أن تكون مستتشتار 

 دوالر   000ط000ط10أنت تدير حافظة استثمارية حاليا  بقيمة  واألموال وتقديم توصيات استثمارية لعمالئ   

ليطلب نصتتيحت  بشتترن قرار استتتثمارل  وهو  ميل محتر  لديث دخل قابت وقد   تخيل أن  ميال  جديد ا جاء إلي  

دوالرط ويعتزم وضتعها في حافظة استتثمارات خالل العامين   75000حصتل في اوونة األخيرة  لى  الوة قدرها 

 المقبلينط حينما يُمكن صر  العوائد  ليس لدى  ميل  أل استثمارات حالي ا 

ا  لى وقد أرستل ل  العميل الر  دوالرط وأود أن أستتثمر االستتثمار األمثل   75000ستالة التالية: للقد حصتلت مرخر 

ا  بأنا مهتم وفي أحد الصتتتتنتاديب األربعة التي أفكر فيها   استتتتتثمارات فورتيتيود خاصتتتتة  ألن أدائها كان جيد تمام 

ا في تتوقث  لى مستوى السوق     ما الصندوق االستثمارل الذل تنصحني بث؟ فومستمر 

 معلومات  ن الصندوق

وتظهر الصتتتناديب األربعة التي تتكر فيها لتقترحها  لى  ميل  في الرستتتوم البيانية التاليةط حيث يعرم الرستتتم  

البيانات المقدمة حقيقيةط  لى الرغم من أن أستماء الصتناديب والتواريا المقدمة  والبياني األول  وائدها التراكمية   

 ستطالع يجب  لي  استكمالث قبل الحصة الدراسية يتبع الرسم البياني اووهمية  

 تعريف المصطلحات 

إلى مررتر ستوق األستهم األمريكي  لى   500بورز   يشتير مررتر ستتاندرد  ند :500مؤشر سترندرد اسدردسرز  س •

 رركة كبيرة   500أساس القيمة السوقية لت  

 لى ستبيل المثالط  والنستبة المووية للتيير في ستعر الصتندوق االستتثمارل  لى مدار العام     دلعزدئدسدلسروزة:: •

ا في رتركة وكان هذا االستتثمار يستاول   10إذا استتثمرت   ا ستنوي ا   15دوالر  من اونط فستتكون العوائد  دوالر 

 (( 10( /  10-15٪ )أل )50السنوية التي ستحصل  ليها 

هو مقياس لمقدار تيير ستتعر االستتتثمار وستتر تث خالل فترة زمنية معينةط وغالب ا ما يُستتتخدم    :تقلبسدألتررعد  •

 كمقياس للمخاطر 

االستتثمار في مررتر ستتاندرد    هو مقياس يُوضت  المبل  الذل ستتتجاوزه  ند :دلعزدئدسدلمعدل:سحسربسدلمادر  •

كلما زادت نستتبة العوائد المعدلة حستتب فلمقدار المخاطر المرتبطة بالصتتندوق االستتتثمارل    500اند بورز 

المخاطر في الحافظةط كان الصتتتندوق أفمتتتل من حيث حجم العوائد التي تحصتتتل  ليهاط مع تخصتتتيم مبل  

 لتائمة المخاطرة التي تتعرم لها للحصول  لى تل  العوائد ا
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= العوائد  المعدلة  حسب  المخاطر   
 المبل   الذل  ستتجاوزه  ند  االست ثمار في مررر ستاندرد  انذ  بورز 500 

تقلب  األسعار
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س42 0سالعوائد المعدلة حسب المخاطر*: 

 % 02 16العوائد التراكمية لمدة خمس سنوات: 

س%40 0متوسط العوائد الشهرية: 

س% 99 2األسعار: تقلب 

 % - 69 7 للعوائد التراكمية لمدة خمس سنوات: 500مررر ستاندرد اند بورز 

س%-25 0لمتوسط العوائد الشهرية:  500مررر ستاندرد اند بورز 

 % 68 4لتقلب األسعار:  500مررر ستاندرد اند بورز 

 كمقياس  500*مع مررر ستاندرد اند بورز  

 

ستقع مكاتبنا في العنوان التالي: سمزقعسدلمكنب:س

 Ten Corporate Street 

Rye, NY 10580 

كستتب المستتتثمرين  وائد ا معدلة  حستتب المخاطر بنستتبة أ لى  لى المدى الطويل من خالل   ريدنسأهددفسدلمهم::

 ن طريب كستتتتب  وائد    ستتتتنحقب  وائد لجميع أصتتتتحاة المصتتتتلحة لديناوتقديم منتجات ذات قيمة ممتتتتافة  

  ثمرين لديناللمست

: لقد بدأنا صتتقات مع الشتركات التي تعمل في قطا ات جيدة نو  ا ما ولكن تم بيعها خالل دتررن دتيةي:سدتتررن مد 

العام الماضتتتي ويجرل تداولها اون بمستتتتويات تقييم جذابة  القطاع الرئيستتتي في صتتتنا ة التب   طالما أن التدفب  

وية ويتم صتتر  أرباا األستتهمط يستترنا أن نكون مستتتثمرين في هذه  النقدل لديهم موجبط والميزانية العمومية ق

 الشركات 

  ادة  ما يتصل مستثمرونا بوسطاء صناديب التحوط   كيفسةصلسدلمسن م ونسإلىسدلصودوق:

رتتركة   DP Associatesتستتتخدم صتتندوق تجارة التب  خدمات   معلزمدتسحزلسكيفي:ستدقيقسدتررن مد دتسدلن: :

هي رتتركة تدقيب حستتابات تجرل  مليات التدقيب لعمالئها منذ   DP Associatesلية   تمتتامنية محدودة المستترو

ا  51   ميال  في الواليات المتحدة  48من بينهم   - ام 
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س46 0سالمخاطر:العوائد المعدلة حسب  

س% 61,20العوائد التراكمية لمدة خمس سنوات: 

س%93 0متوسط العوائد الشهرية: 

س% 22 6تقلب األسعار: 

س% - 7,69للعوائد التراكمية لمدة خمس سنوات:  500مررر ستاندرد اند بورز 

س%-25 0لمتوسط العوائد الشهرية:  500مررر ستاندرد اند بورز 

س% 4,68قلب األسعار: لت 500مررر ستاندرد اند بورز 

س

سمزقعسدلمكنب:

1 New York Plaza, 54th Floor 

New York, NY 10004 

رب  وتوفير لمهمتنا هي التنافس في جميع أستتتواق العالمط والجمع بين المعرفة والتكنولوجيا ل  ريدنسأهددفسدلمهم::

مستتتوىال وتعزيز االنتتاا والتواصتتل  أستتواق أكثر كتاءةال الختيار األرتتخاك األكثر مهارة وتدريبهم  لى أ لى 

 وتبادل األفكار 

صتتندوق في    200تتكون الحافظة المتابعة التجاهات التجارة الستتائدة لدينا من أكثر من   دتررن دتيةي:سدتتررن مد :

مختلف قطتا ات الستتتتوق  ويتم اختيتار األستتتتواق لتمثيتل حافظتة متوازنة من النتاحيتة الجيرافيتة  بر مختلف فوتات 

في حالة تيير التعرم المستتتتتهد ط يتم إجراء تعديل  والتركيز الرئيستتتتي  لى الستتتتيولة النقدية   األصتتتتولط مع  

 للصتقات المتتوحة من أجل الحتاظ  لى قبات مخاطر التداول 

سكيفسةصلسدلمسن م ونسإلىسدلصودوق:

 صال بمديرينا  ادة ما يجدنا المستثمرون من خالل قوا د بيانات صناديب التحوطط ويطلبون من وسطاءهم االت 

 P&F Auditتستتتخدم استتتثمارات تجارة الطاقة رتتركة معلزمدتسحزلسكيفي:ستدقيقسدتررن مد دتستةد اسدلقدق::سس

 72 ميال   لى مدار    124هي رتركة تدقيب  المية تُقدم خدماتها لتتتتتت    P&F Audit  رتركةو  ألغرام التدقيب 

ا ولديها   مكتب ا  لى مستوى العالم   20 ام 
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س0.75سالعوائد المعدلة حسب المخاطر: 

س% 53,81العوائد التراكمية لمدة خمس سنوات:  

س%75 0متوسط العوائد الشهرية: 

س% 71 0تقلب األسعار: 

 % - 7,69التراكمية لمدة خمس سنوات: للعوائد  500مررر ستاندرد اند بورز 

س%-25 0لمتوسط العوائد الشهرية:  500مررر ستاندرد اند بورز 

س% 4,68لتقلب األسعار:  500مررر ستاندرد اند بورز 

 

سمزقعسدلمكنب:

 523  Park Avenue 

New York, New York 10022 

( البحث  ن أكثر األرتتتتخاك برا ة 1قمة قالث أفكار أستتتتاستتتتية هي الدافع وراء نجاحنا:    :ريدنسأهددفسدلمهم:

( البقاء في طليعة مجال االبتكار من أجل 3( مكافرة هرالء األرتتتخاك  لى أستتتاس الكتاءةال  2وتوظيتهمال    ةوموهب

 االستثمار 

ا ألن استتتراتيجية االستتتثمار لدينا خاصتتةط ال ي  دتررن دتيةي:سدتتررن مد : مكننا اإلفصتتاا  ن أل معلومات في  نظر 

 الوقت الحالي 

نحن نحستتن اختيار مستتتثمرينا ونتركد أن هذه االستتتثمارات تتوافب مع    كيفسةصررلسدلمسررن م ونسإلىسدلصررودوق:

استتتتراتيجياتهم التردية  ونتيجة لذل ط فان المستتتتثمرين العاديين الذين ال نعرفهم ال يمكنهم االستتتتثمار معنا  ومع  

مستتشتارط ستتتت  فرك هذه االستتثمارات لعمالئ ط ال ستيوما أولو  الذين يرغبون في استتثمار أموالهم  ذل ط بصتتت   

 معنا  لى المدى الطويل 

 SA & Associatesاستتتتثمارات فورتيتيود رتتتركة   لجرتمعلزمدتسحزلسكيفي:ستدقيقسدترررن مد دتستز تينيزا:سس

ا     15منذ   SA & Associatesستتستتت رتتركة أُ و   من أجل مراجعة الحستتابات  طCPA رتتركةو كان كبير و ام 

  استثمارات فورتيتيود سابق امراجعي الحسابات نائب ا لمدير رركة 
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س  54 0العوائد المعدلة حسب المخاطر: 

س% 36,81العوائد التراكمية لمدة خمس سنوات: 

س%61 0متوسط العوائد الشهرية: 

س% 37 2تقلب األسعار: 

 % - 7,69للعوائد التراكمية لمدة خمس سنوات:  500مررر ستاندرد اند بورز 

س%-25 0لمتوسط العوائد الشهرية:  500مررر ستاندرد اند بورز 

س% 4,68لتقلب األسعار:  500مررر ستاندرد اند بورز 

سمزقعسدلمكنب:

400  W Chicago Ave. Suite 734 

Chicago, IL 60654 

نسعى لتقديم أداء استثمارل متميز لعمالئنا وتطوير مجمو ة كبيرة من المنتجات االستثمارية   ريدنسأهددفسدلمهم::

 الممتازة  

دتتن مد : مركٍز    دتن دتيةي:س وضع  خالل  من  السوق  مخاطر  معظم  ط  ِّ تُحو  التي  االستراتيجيات  نستخدم  نحن 

لَحدِّ  من االنكشا   لى المخاطرط وغالبا في السندات الما لية المختلتة لنتس الشركة المصدرة   لى سبيل  تعويميٍ  لِّ

 المثالط نجد أن أفمل السندات المركوبة وأسهم رأس المال إلنشاء استثمارات مستقرةط منختمة المخاطر  

 يتصل مستثمرونا بنا  بر االستشاريين أو وسطاء صناديب التحوط لديهم   كيفسةصلسدلمسن م ونسإلىسدلصودوق:س

التابعة    مراجعة الحساباتتستخدم ألتا خدمات    دءسعمليدتسدلندقيقستيسدتن مد دتسألفد:معلزمدتسحزلسكيفي:سإج 

بدأت في تقديم خدماتها للعمالء   طسريعة النمو  مراجعة حسابات   وهي رركة  RK Partners CPA Coشركة  ل

نت قا دة  مالء تمم    7الدوليين منذ   ة في الواليات  ررك  30رركة في أوروبا و   12سنواتط ومنذ ذل  الحين كوو

 المتحدة األمريكية  
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 األسولة 

   ما الصندوق الذل تنص  بث  ميل ؟ )ضع دائرة حول إجابت (1

 استثمارات تجارة التب 

 استثمارات تجارة الطاقة  

 استثمارات فورتيتيود

 استثمارات ألتا

   يُرجى توضي  سبب اختيارك لهذا العميل 2

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ما الصندوق الذل ستختاره لحافظة استثمارات  الخاصة؟ )ضع دائرة حول إجابت (  3

 استثمارات تجارة التب 

 استثمارات تجارة الطاقة  

 استثمارات فورتيتيود

 استثمارات ألتا

 اختيارك لهذا الصندوق لنتس    يُرجى توضي  سبب  4

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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 = للياية[  7= إطالق اال   1] ه مشبوهةمدى ا تقادك أن كل صندوق من هذه الصناديب    يُرجى تقييم مدى  5

 7 6 5 4 3 2 1 استثمارات تجارة التب 

  7 6 5 4 3 2 1 الطاقةاستثمارات تجارة 

 7 6 5 4 3 2 1 استثمارات فورتيتيود

  7 6 5 4 3 2 1  استثمارات ألتا

 

 = للياية[  7= إطالق اال    1  يُرجى تقييم مدى ا تقادك أن كل صندوق من هذه الصناديب غير أخالقي: ]6

 

 7 6 5 4 3 2 1 استثمارات تجارة التب 

  7 6 5 4 3 2 1 استثمارات تجارة الطاقة

 7 6 5 4 3 2 1 استثمارات فورتيتيود  

  7 6 5 4 3 2 1  استثمارات ألتا
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


