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Introduction :مقدمة 

 التأكد عدم يسودها بيئة في نكون  أن حالة بشرح نبدء أن املتوقع من نوال  املخاطرة حالة شرح من انتهينا•
 .التام

 ظل في قرارنا قيمة بين الفرق  معرفة أو مقارنة إلى سريع بشكل ولو نتطرق  أن ذلك قبل الضروري  من نرى  لكن•
 .الخطر وبيئة التام التأكد بيئة

 هذا على نطلق أن يمكن وبالتالي .التامة املعلومات هي الخطر بيئة عن التام التأكد بيئة يميز ما أن نعرف ألنه•
   «التامة املعلومات قيمة» الفرق 
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 قيمة املعلومات التامة

 الفرصة لخسارة املتوقعة القيمة معيار وكذا للعوائد، املتوقعة القيمة معيار استخدام عند أنه رأينا•
   .ما بمخاطرة محاطا   القرار اتخاذ كان  ،القرار متخذ أمام املتاحة البدائل بين للمفاضلة

 كان فإنه وبالتالي املستقبل، في يسود سوف الطبيعة حاالت من أي يقينا   يعلم يكن لم القرار متخذ أن بمعنى•
 .العوائد لهذه املتوقعة القيمة لحساب بديل بكل الخاصة للعوائد االحتمالي التوزيع على أساسا   يعتمد

 كأن القرار؛ اتخاذ عملية حول  Additional information إضافية معلومات توفرت إذا فإنه أخرى  ناحية من•
 هذه فإن املستقبل، في تسود سوف التي الطبيعة حالة عن وتامة ةكافي معلومات القرار متخذ أمام يتوفر

 .ممكنة منفعة أكبر يحقق الذى القرار اتخاذ عل القرار متخذ تساعد سوف املعلومات
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 قيمة املعلومات التامة

 الذى األمثل القرار ذااتخ على تساعده حيث القرار ملتخذ كبيرة وفائدة قيمة املعلومات لهذه فإن بالتالي و•
 .البديلة الفرصة لخسارة متوقعة قيمة أدنى أو للعوائد متوقعة قيمة أقص ى يحقق

 هذه على للحصول  إنفاقها يتم تكلفة هناك فإن القرار، ملتخذ عظيمة فائدة من املعلومات لهذه أن وكما•
 املعلومات،

 وتوصيات نتائج من أو Specialized consultants متخصصين مستشارين من عليها الحصول  يمكن حيث •
 .السابقة والتجارب البحوث
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 قيمة املعلومات التامة

  في ) تامة بمعلومات األمثل للبديل للعوائد املتوقعة القيمة بين الفرق  بأنها التامة املعلومات قيمة تعريف يمكن•
 .املخاطرة ظروف ظل في للعوائد املتوقعة والقيمة ( التأكد ظروف ظل

 ( تامة معلومات وجود في ) التأكد ظروف ظل في للعوائد املتوقعة القيمة حساب يمكن أنه هنا اإلشارة وتجدر•
 .املستقبل في تسود سوف التي الطبيعة حالة القرار متخذ لدى معلوما   كان إذا
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 قيمة املعلومات التامة

 .بصددها نحن التي األسهم في االستثمار بشأن قرار اتخاذ يريد الذى املستثمر حالة إلى لنعود•

 حاالت من حالة لكل مناظر عائد أكبر بضرب نقوم فإننا تامة بمعلومات للعوائد املتوقعة القيمة ولحساب•
 بأن معلومات املستثمر لدى توفرت إذا أنه يعنى وهذا .النواتج بجمع نقوم ثم له، املناظر االحتمال في الطبيعة
 األسعار بأن معلومات لديه توفرت إذا أما ، 1أ الشركة سهم بشراء يقوم سوف فإنه ، مرتفعة تكون  سوف األسعار

 . 3أ الشركة سهم بشراء يقوم سوف فإنه ستنخفض،
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 قيمة املعلومات التامة

 تامة بمعلومات املتوقعة القيمة بحساب نقوم ثم ، املشكلة لهذه العوائد جدول  عرض بإعادة نقوم سوف الن•
 .التامة املعلومات هذه قيمة حساب ثم ومن

 
 البدائل املتاحة االحتمال حاالت الطبيعة

 3سهم أ 2سهم أ 1سهم أ

 1900 2200 2400 0.6 1ط: األسعار مرتفعة 

 1150 1100 1000 0.4 2ط: األسعار منخفضة
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 قيمة املعلومات التامة

 

 

 

 

 

 سوف املعلومات هذه على الحصول  تكلفة فإن القرار، متخذ لدى متوفرة التامة املعلومات كانت إذا أنه أي•
 يورو 60 تبلغ

 =                              2400  0.6 + 1150  0.4 
 =                              1440 + 460 = 1900      

                               =                                 
                                                  -               

 =               1900 – 1840 = 60      
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 قيمة املعلومات التامة

 

 تساوى  ( التامة املعلومات على الحصول  تكلفة ) التامة للمعلومات املتوقعة القيمة أن هنا بالذكر والجدير•
 .البديلة الفرصة لخسارة متوقعة قيمة أقل

 .البديلة الفرصة خسارة جدول  من مباشرة التامة املعلومات قيمة على الحصول  يمكن أنه هذا ومعنى •
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حالة تطبيقية -  قيمة املعلومات التامة 

 :بينهما للمفاضلة بديالن وأمامها جديدة آلة شراء ما شركة تريد•

 .يورو ألف 400 االستثمارية تكلفتها ،( 1أ ) عالية إنتاجية طاقة ذات آلة شراء :األول  البديل•

 .يورو ألف 210 االستثمارية تكلفتها ،( 2أ ) منخفضة إنتاجية طاقة ذات آلة شراء :الثاني البديل•

 موضحة هي كما التدفقات لهذه االحتمالي التوزيع وكذا اللتين، لهاتين املتوقعة النقدية التدفقات كانت فإذا•
 :التي بالجدول 
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حالة تطبيقية -  قيمة املعلومات التامة 

 

 

 

 

 

 ؟ خطورة أكثر البديلين وأي ؟ املتاحة البيانات ضوء في وذلك بشرائها الشركة تنصح اللتين فأي•

 البدائل املتاحة االحتمال حاالت الطبيعة
 2اآللة أ 1اللة أ

 340000 850000 0.50 الطلب مرتفع
 170000 250000 0.30 الطلب متوسط
 100000 100000 0.20 الطلب منخفض
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حالة تطبيقية -  قيمة املعلومات التامة 

     1أ اللة شراء :األول  البديل :الحل•

 

 العوائد االحتمال حاالت الطبيعة
 450000=     400000 – 850000 0.50 الطلب مرتفع

 150000 -=  400000 – 250000 0.30 الطلب متوسط
 300000 -=  400000 – 100000 0.20 الطلب منخفض

 = )         (                      
                  -                                    1  
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حالة تطبيقية -  قيمة املعلومات التامة 

   2أ اللة شراء : الثاني البديل•

 

 العوائد االحتمال حاالت الطبيعة
 130000=     210000 – 340000 0.50 الطلب مرتفع

 40000 -=  210000 – 170000 0.30 الطلب متوسط
   110000 -=  210000 – 100000 0.20 الطلب منخفض

  = )         (                      
                  -                                             2  
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حالة تطبيقية -  قيمة املعلومات التامة 

 :التيالجدول في بالبديلين معا  ةوالن يمكن تلخيص العوائد الخاص•

 

 

 

 

 :املفاضلة بين البديلين باستخدام معيار القيمة املتوقعة للعوائد: أوال•

 

 البدائل املتاحة االحتمال حاالت الطبيعة
 2اآللة أ 1اللة أ

 130000 450000 0.50 الطلب مرتفع
   40000   -  150000 - 0.30 الطلب متوسط
     110000    - 300000 - 0.20 الطلب منخفض
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حالة تطبيقية -  قيمة املعلومات التامة 

 املفاضلة بين البديلين باستخدام معيار القيمة املتوقعة للعوائد: أوال•

 

 

 

 

الثاني أكبر من القيمة املتوقعة للعوائد للبديل ( 120000)وحيث أن القيمة املتوقعة للعوائد للبديل األول 
 .يورو 400000بتكلفة استثمارية (  1أ)     فإنه ينصح بشراء اللة( 31000)

 =                                     
130000  0.50-( + 40000 )  0.30-( + 110000 ) 0.20 

 =65000 – 12000 – 22000 = 31000      

 =                                    
450000  0.50-( + 150000) 0.30-( + 300000 ) 0.20 

 =225000 – 45000 – 60000 = 120000      
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حالة تطبيقية -  قيمة املعلومات التامة 

 :املفاضلة بين اللتين باستخدام معيار القيمة املتوقعة لخسارة الفرصة البديلة: ثانيا

 .حال تحقق كل حالة من حاالت الطبيعة الثالثفي يجب علينا أوال أن نحسب خسارة الفرصة البديلة لكل بديل 

 :إذا كان الطلب مرتفع

 

 

 

 

 

 خسارة الفرصة البديلة العائد البديل
 صفر=  450000 – 450000  450000 1أ
 يورو 320000=  130000 – 450000 130000 2أ
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حالة تطبيقية -  قيمة املعلومات التامة 

 :متوسطإذا كان الطلب 

 

 

 

 :منخفضكان الطلب إذا 

 

 

 

 خسارة الفرصة البديلة العائد البديل
 يورو 110000( = 150000 -) – 40000 - 150000 - 1أ

 صفر( = 40000 -)  – 40000 - 40000 - 2أ

 خسارة الفرصة البديلة العائد البديل
 يورو 190000( =  300000 -) –110000 - 300000 - 1أ
 صفر( = 110000 -) – 110000 - 110000 - 2أ
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حالة تطبيقية -  قيمة املعلومات التامة 

 :التيوبتلخيص بيانات الجداول الثالث السابقة نحصل على جدول خسارة الفرصة البديلة 

 جدول خسارة الفرصة البديلة

 

 

 

 

 

 

 خسارة الفرصة البديلة االحتمال حاالت الطبيعة
 2شراء اآللة أ 1شراء اللة أ

 320000 صفر 0.50 الطلب مرتفع
 صفر 110000 0.30 الطلب متوسط
 صفر 190000 0.20 الطلب منخفض
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حالة تطبيقية -  قيمة املعلومات التامة 

 

 

 

 

 

 .يورو 400000بتكلفة استثمارية (  1أ) فإنه ينصح بشراء اللة 

 

 =                                                  
     0.50 + 110000  0.30 + 190000  0.20 

 +     =33000 + 38000 = 71000      
 =                                                    

320000  0.50     +  0.30     +  0.20 
 =160000 =     +     + 160000      
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حالة تطبيقية -  قيمة املعلومات التامة 

 القيمة املتوقعة للعائد بمعلومات تامة: ثالثا•

 

 

 

 

 

 

 (يورو 71000)هنا أيضا أن قيمة املعلومات التامة تساوى أقل قيمة متوقعة لخسارة الفرصة البديلة نالحظ •

 

 

 

 =                                     450000  0.50                                        + 
 -(40000 ) 0.30 -( + 110000 ) 0.20 

 =225000 – 12000 – 22000 
 =                              191000      

                                       =                      
-                                            
 =                      191000 – 120000 = 71000      
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 Uncertaintyاتخاذ القرار في ظل عدم التأكد التام 

 .لحاالت الطبيعة يكون غير معروفاالحتمالي التوزيع : حالة عدم التأكدفي •

ولقد رأينا أنه عند تقييم البدائل املتاحة باستخدام معيار القيمة املتوقعة للعوائد ، أو معيار القيمة املتوقعة •
تحيط باملشكلة املطلوب التي لحاالت الطبيعة االحتمالي لخسارة الفرصة البديلة فإن األمر يتطلب معرفة التوزيع 

 .لحلهااتخاذ قرار 

 لحاالت الطبيعة غير معلوم ،االحتمالي غير أنه وفى كثير من األحيان يكون التوزيع •

مثل هذه التوزيعات االحتمالية، لذلك فإن األمر يتطلب معايير أخرى ال تعتمد على التوزيعات  رتوفيوقد يصعب  •
 :االحتمالية ؛ هذه املعايير تسمى

 Nonprobabilistic decision criteriaاملعايير غير االحتمالية التخاذ القرار  •
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 Uncertaintyاتخاذ القرار في ظل عدم التأكد التام 

 Laplace Criterion البالسمعيار : أوالا •

غير املستقبل في لحاالت الطبيعة املتوقع تحققها االحتمالي تقوم فكرة هذا املعيار على أنه طاملا أن التوزيع  •
الحدوث ؛ بمعنى أن احتماالت حدوثها في فإنه يفترض أن حاالت الطبيعة كل منها له نفس الفرصة   معلوم،

 .األمثلوباستخدام معيار القيمة املتوقعة للعائد يستطيع متخذ القرار اختيار البديل . متساوية

 مثال •

هي فى أحد األوعية االستثمارية ، وأمامه ثالثة بدائل لالستثمار يستثمرها يريد أن يورو  500000شخص لديه •
يبين التدفقات النقدية لهذه البدائل االستثمارية التي والجدول . األسهم ، والسندات ، وفتح حساب ادخار
 .املستقبلفي املناظرة لحاالت االقتصاد املتوقع حدوثها 
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 Uncertaintyاتخاذ القرار في ظل عدم التأكد التام 

 

 

 

 

 
 فما هو االختيار األمثل بالنسبة لهذا املستثمر ؟ •

 

 

 

 

 الحالة االقتصادية البدائل
 نمو بطىء نمو معتدل نمو متزايد

 4000 - 6500 10000 األسهم
 1000 6000 8000 السندات
 5000 5000 5000 االدخار
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 Uncertaintyاتخاذ القرار في ظل عدم التأكد التام 

 :الحل•

 

 

 

 

 

 
 

 

السندات أو فتح في ، فإن القرار األمثل هو إما االستثمار ( يورو 5000)أن أكبر قيمة متوقعة للعائد وحيث •
 حساب ادخار

 

 

 

 

 =                                   
3

1( 10000 + )
3

1( 6500  + )

 +                                  
3

1 -( 4000  )
 =                                  4167      

 =                                     
3

1( 8000 + )
3

1( 6000  + )

+                                  
3

1 ( 1000 )
 =                                  5000      

 =                                    
3

1( 5000 + )
3

1( 5000  + )

+                                  
3

1( 5000 )
 =                                  5000      
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 Uncertaintyاتخاذ القرار في ظل عدم التأكد التام 

 Maximin Criterionأكبر األقل معيار : ثانياا •

يستخدم هذا املعيار للمفاضلة بين البدائل املتاحة في حالة ما إذا كانت التدفقات النقدية لهذه البدائل في صورة •
 :إيرادات أو أرباح ، حيث تتم املفاضلة بين البدائل الختيار البديل األمثل باتباع التي

 .يتم اختيار أقل عائد ممكن لكل بديل من البدائل املتاحة. 1•

 .يتم اختيار البديل الذى يعطى أكبر عائد من بين أقل العوائد التي تم اختيارها في الخطوة األولى. 2•
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 Uncertaintyاتخاذ القرار في ظل عدم التأكد التام 

هذه الحالة أحوال في  يوه، حيث تسيطر على متخذ القرار حالة من التشاؤم حيال األحوال االقتصادية السائدة •
ظل تلك الظروف االقتصادية ، فإنه يتم اختيار العائد األقل لكل بديل ، في غير مواتية ، ولذلك فإنه التخاذ قرار 

سوف هي التي ثم يتم اختيار أكبر هذه العوائد ، حيث يقوم هذا املعيار على افتراض أن أسوأ حاالت الطبيعة 
 ..Pessimisticاملستقبل ، ولذلك فإن هذا املعيار يسمى أيضا مقياس التشاؤم في تسود 

 مثال •

فإذا توفر . أحد األوعية االستثمارية بحيث يحقق أكبر عائد ممكنفي  يورو 100000يريد شخص استثمار مبلغ •
لدى هذا الشخص ثالثة بدائل لالستثمار وطلب منك تقديم النصيحة الختيار أفضل هذه البدائل لالستثمار 

فبماذا تنصحه إذا علمت أن الظروف االقتصادية غير مواتية وأن حالة من عدم االستقرار تسود بيئة االستثمار 
 :التييوضحها جدول التدفقات النقدية التي ضوء البيانات في وذلك 
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 Uncertaintyاتخاذ القرار في ظل عدم التأكد التام 

 

 

 

 
 

فإن االستقرار، عدم حيث أن الظروف االقتصادية غير مواتية وأن بيئة االستثمار يسودها حالة من :  الحل•
اختيار أقل عائد في املعيار املناسب للمفاضلة بين البدائل املتاحة هو معيار أكبر األقل والذى يتلخص كما ذكرنا 

 :يلكل بديل ، ثم اختيار أكبر هذه العوائد كالت
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاالت الطبيعة البدائل
 3ط 2ط 1ط

 8000 4000 1000 1أ
 12000 7000 2000 - 2أ
 15000 8000 10000 - 3أ
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 Uncertaintyاتخاذ القرار في ظل عدم التأكد التام 

 

 

 

 

في أما . يورو 1000وطبقا ملعيار أكبر األقل فإن البديل األول هو البديل األفضل ألنه سوف يحقق عائدا قدره •
، بينما اختيار البديل الثالث قد يحقق يورو 2000فإنه قد يحقق خسارة قدرها الثاني حالة اختيار البديل 

 .يورو 10000خسارة قدرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقل العوائد البدائل
 أكبر األقل  →  1000 1أ
 2000 -      2أ
 10000 -    3أ
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 Uncertaintyاتخاذ القرار في ظل عدم التأكد التام 

 Maximax Criterionأكبر األكبر معيار : ثالثاا •

صورة في تعطى عوائد والتي يستخدم هذا املعيار للمفاضلة بين البدائل أو االختيارات املتاحة أمام متخذ القرار •
وتتم املفاضلة بين هذه البدائل باستخدام معيار أكبر . أرباح أو إيرادات كما هو الحال بالنسبة ملعيار أكبر األقل

 :األكبر كما يلى

 .يتم اختيار أكبر عائد ممكن لكل بديل من البدائل املتاحة. 1•

 .يتم اختيار البديل الذى يعطى أكبر عائد من بين العوائد التي تم اختيارها في الخطوة األولى. 2•
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 Uncertaintyاتخاذ القرار في ظل عدم التأكد التام 

املستقبل ، في سوف تسود هي التي هو أن أفضل حاالت الطبيعة  واألساس الذى يبنى عليه معيار أكبر األكبر•
فإن حالة من التفاؤل تسيطر على متخذ القرار حيال تلك األحوال االقتصادية املواتية واملفضلة ، ولذلك وبالتالي 

 .Optimisticفإن هذا املعيار يسمى أيضا مقياس التفاؤل 

كما االقتصادي املثال السابق، إذا علمت أن حالة من االستقرار تسود الوضع في بالنسبة لحالة االستثمار : مثال•
 .فما هو االختيار األمثل لالستثمار من بين هذه البدائل املتاحة ؟القرار أن حالة من التفاؤل تسيطر على متخذ 
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 Uncertaintyاتخاذ القرار في ظل عدم التأكد التام 

 الحل •

طاملا أن حالة من االستقرار تسود االقتصاد بما يضفى حالة من التفاؤل تسيطر على متخذ القرار ، فإن معيار •
 :أكبر األكبر هو املعيار األفضل للمقارنة بين البدائل املتاحة وذلك كما يلى

 

 

 

 

 

 أكبر العوائد البدائل
 8000        1أ
 12000      2أ
 أكبر األكبر→  15000           3أ

https://manara.edu.sy/ 

https://manara.edu.sy/


 Uncertaintyاتخاذ القرار في ظل عدم التأكد التام 

أما في . يورو 15000وطبقا ملعيار أكبر األكبر فإن البديل الثالث هو البديل األفضل ألنه سوف يحقق عائدا قدره •
يورو، بينما اختيار البديل الثاني قد يحقق عائدا  8000حالة اختيار البديل األول فإنه قد يحقق عائدا قدره 

 .يورو 12000قدره 

يورو التي يحتويها البديل الثالث غير قابلة للتحقق  10000ومن الجدير بالذكر هنا أن تحقيق خسارة قدرها •
 بنسبة كبيرة نظرا للظروف املفضلة واملواتية لالقتصاد والتي تسبب حالة من التفاؤل تسيطر على متخذ القرار
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