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 السذاسي: الثاني

 وحذة التعليم: األساسيت

 المادة: الهنذست الماليت

 70الرصيذ:

 70المعامل:

 

 أهذاف التعليم: 

بانهنذست انًانُت انًشتماث انًانُت عاللتهًا باالبتكار انًانٍ  تعرف انطانب عهً كم يا َتعهك           

 أدواث انهنذست انًانُت فٍ انًجال اننمذٌ وانًصرفٍ.  وتمُُى استخذاو وكُفُت

 المعارف المسبقت المطلىبت :

 انًتعهمت بااللتصاد انًتناونت فٍ انسنىاث انسابمت.   انطانب َكىٌ َعرف انًفاهُى األونُت          

 طريقت التقييم:

ايتحاٌ نهائٍ عم يستىي  إجراء ايتحاٌ يتىاصم عهً يستىي األعًال انًىجهت باإلضافت إنً          

 اليتحاٌ انتطبُك.  %06و  اليتحاٌ انًحاضرة  %06انًحاضرة وتكىٌ نسبت كم ايتحاٌ كانتانٍ: 

 محتىي المادة:

 انًحىر األول: انهنذست انًانُت وعاللتها بانًشتماث انًانُت

 Options Contract   انًحىر انثانٍ: عمىد انخُارا ث

 Forward and Futures Contracts  انًحىر انثانث: انعمىد انًستمبهُت واالجهت

 Swap Contractانًحىر انرابع: عمىد انًبادنت 

 المراجع: 

، ، الهنذست الماليت وأدواتها بالتركيز علً استراتيجياث الخياراث الماليتهاشى فىزٌ انعبادٌ -

 .2602انىراق نهنشر وانتىزَع، عًاٌ، األردٌ ، 

، اتحاد انًصارف الهنذست الماليت وأهميتها بالنسبت للصناعت المصرفيت العربيت انهنذٌ، -

 0111انعربُت، بُروث ، نبناٌ ، 

االكادًَُت انعربُت نهعهىو انًانُت وانًصرفُت، عًاٌ ، األردٌ، الهنذست الماليت،  أسعذ رَاض، -

2660. 

بُروث،  ،للصناعت المصرفيت العربيتالهنذست الماليت وأهميتها بالنسبت انهنذٌ، عذناٌ  - -

0110. 

انطبعت -االردٌ عًاٌ-انُازورٌ نهنشر وانتىزَع  -المشتقاث الماليت -حاكى انربُعٍ وآخروٌ -

 . 2600االونً 

المشتقاث الماليت و دورها في إدارة المخاطر و دور الهنذست  -سًُر عبذ انحًُذ رضىاٌ - -

 .2662 -0ط -ايعاث، يصردار اننشر نهج -الماليت في صناعت أدواتها

االسىاق الحاضرة والمستقبليت ،اسىاق االوراق الماليت وأسىاق االختيار  -ينُر ابراهُى هنذٌ - -

عًاٌ  0110االكادًَُت انعربُت نهعهىو انًانُت وانًصرفُت -عًاٌ-2ط-وأسىاق العقىد المستقبليت

 .2602-0ط-االردٌ
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 المحور األلول: الهندسة المالية لوعالقتها نالمشتدات المالية

  
 :، لوعوامل ظهورهاألوال: مفاهيم الهندسة المالية

 ماىية اذلندسة ادلالية -1
 رلاالت اذلندسة ادلالية -2
 عوامل ظهور اذلندسة ادلالية: -3
 اىداف اذلندسة ادلالية: -4
 التقنيات ادلستحدثة يف السوق ادلايل وعالقة اذلندسة ادلالية باالبتكار ادلايل:  -5
 :لوحجم تدالولها دلورها،المشتدات المالية  مفاهيم: قياثا
 تعريف ادلشتقات ادلالية: -1
 دور ومزايا ادلشتقات ادلالية: -2
 ادلشتقات ادلالية: مستخدمو -3
 حجم تداول ادلشتقات ادلالية: -4
 

 
 

 هداف المحور:أ

 بُت اذلندسة ادلالية، واذلندسة ادلالية، واالبتكار ادلايل عالقةالمعرفة  -

 عوامل ظهور اذلندسة ادلالية والتقنيات ادلستحدثة يف السوق ادلايلمعرفة  -

 .مالت اليت تتم يف سوق ادلشتقات ادلاليةامعرفة اىم ادلع -
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 :مفاهيم الهندسة المالية، لوعوامل ظهورها: ألوال

جديد أساسو ادلعرفة، مثل ىذه التغَتات احلاصلة  اقتصادلقد نتج عن ثورة تكنولوجيا ادلعلومات قيام      
يف تقنية ادلعلومات اليت صاحبها ظهور الشركات ادلتعددة اجلنسيات أحدثت ثورة يف ادلنظومة ادلالية 

لتطورات  استجابةمالية أكثر أدوات  وابتكار، جديدة تعاملأساليب وصيغ  استحداثوادلصرفية من خالل 
 وأسهم اخلزانة وغَتىا.  ،داعاالستثمار، وبطاقات االئتمان وشهادات اإليالعصر ادلستجدة كخلق صناديق 

 :INDENIERIE FINANCIERE  ماهية الهندسة المالية -1

و علم قياس ادلخاطر، ظهرت للوجود يف بريطانيا والواليات أىي احدى فروع التخمُت اذلندسة ادلالية  
االعمال وادلستثمرين يف االسواق  دلؤسساتادلتحدة يف منتصف الثمانينات هبدف تقدًن الدعم والعون 

، واجهة ادلخاطر والتخلص من القيود والتشريعات اليت يفرضها السوق وبيئة االعمالم ، هبدفادلالية
تلك االنشطة ادلبتكرة اليت تتدخل فيها العديد من اجلوانب ادلالية والقانونية واجلبائية بة اذلندسة ادلالي وتعرف

س ادلال وادلستثمرين وتستخدم ضمن أجل سد حاجيات ادلؤسسات ادلالية واسواق ر أوالتنظيمية من 
 :1رلالُت

 ؛دراسة وتطوير وتقدًن حلول يف السوق ادلايل -

 .ؼلص التوازن ادلايل للمؤسساتدراسة وتطوير وتقدًن حلول فيما  -

كما يشَت مصطلح اذلندسة ادلالية إىل فن صياغة ادلدخالت ادلالية لتلبية حاجيات وميول مستخدمي 
األموال فيما ؼلص ادلخاطرة وفًتة االستحقاق والعائد، فمعظم تعاريف اذلندسة ادلالية مستوحات من 

والنظريات، أو مصممي ادلنتجات ادلالية يف ادلؤسسات ادلالية وجهات نظر الباحثُت الذين يطورون النماذج 
 أو باألسواق ادلالية، وؽلكن إمجال تعاريف اذلندسة ادلالية يف رلموعتُت رئيسيتُت علا :

 

                                       
، CAC40الهندسة المالية لوادارة مخاطر تمييع راس المال ف  المؤسسات االقتصادية، دراسة حالة شركات مؤشر قَتة عمر،  - 1

 .63ص  ،2007اطروحة دكتوراه غَت منشورة يف االقتصاد، جامعة سطيف، اجلزائر، 
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، حيث تؤكد على  تعرف اذلندسة ادلالية من وجهة نظر اإلدارة ادلالية بادلؤسسات  المجموعة األلول  : -
د تكون تعبَتا مفيدا لوصف العملية الكمية التحليلية ادلصممة لتحسُت العمليات ادلالية أن اذلندسة ادلالية ق

  :2للشركة، وقد تتضمن النشاطات التاليـة

 تعظيم قيمة ادلنشأة؛ -أ

 إدارة زلفظة األوراق ادلالية؛ -ب

كة آخذا ضريبة الشر   التحوط يف الصفقات اليت تنعكس مباشرة على قيمةو  التفاوض حول التمويل -ج
 بعُت االعتبار ادلخاطر التنظيمية والسياسية؛

 تنظيم صفقات ادلبيعات بشكل يراعي مصاحل كل من الزبون والشركة؛ -د

 تنظيم صفقات الشراء بشكل يوازن مصاحل كل من ادلورد والشركة؛ -ىـ

 كل ىذه النشاطات ؽلكن أن تتضمن استخدام النماذج الكمية، الربامج التقنية وادلشتقات.

حيث تعترب أن مصطلح  تعرف اذلندسة ادلالية من وجهة نظر األسواق ادلالية المجموعة الثاقية : -
اذلندسة ادلالية يستعمل لوصف ربليل البيانات احملصلة من السوق ادلالية بطريقة علمية، يأخذ مثل ىذا 

سة ادلالية كثَتا يف األسواق التحليل عادة شكل اخلوارزميات الرياضية أو النماذج ادلالية، وتستخدم اذلند
ادلالية )مع إجراء تعديالت عليها(، خاصة يف ذبارة العمالت، تسعَت اخليارات وأسهم ادلستقبليات، 
ويسمح استخدام أدوات وتقنيات اذلندسة ادلالية للمهندسُت ادلاليُت من فهم أفضل لألسواق ادلالية، 

، ويعترب ىذا مهما جدا بالنسبة للمتعاملُت ألن دقة وبالتايل فهما أفضل من طرف ادلتعاملُت يف السوق
 .3ادلعلومات وسرعتها أساسية يف ازباذ القرارات

 ىذا وقدمت للهندسة ادلالية عدة تعاريف أخرى منها :

                                       
، 2007، 2، العدد 20قتصاد االسالمي، رللد رللة جامعة ادللك عبد العزيز، اال الهندسة المالية االسالمية،عبد الكرًن امحد قندوز،  - 2
 9ص 

مقدمة يف مؤسبر كلية العلوم االدارية الدويل الرابع  ، ورقة حبتيةالهندسة المالية لواصطراب النظام المال  العالم ، عبد الكرًن امحد قندوز - 3
 .2، الكويت، ص 2010ديسمرب  16-15اذباىات عادلية االزمة االقتصادية العادلية من منظور االقتصاد االسالمي 
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على تصميم وتطوير وتطبيق عمليات وأدوات مالية مستحدثة، وتقدًن حلول خالقة تركز اذلندسة ادلالية ان 
 . 4الية، واذلدف من اذلندسة ادلالية ىو خف  التكاليف وزيادة العائدومبدعة للمشكالت ادل

بأهنا " التطوير والتطبيق ادلبتكر تعرف اذلندسة ادلالية  (IAFEاجلمعية الدولية للمهندسُت ادلاليُت )حسب 
 5ادلاليةللنظرية ادلالية واألدوات ادلالية إلغلاد حلول للمشاكل ادلالية ادلعقدة والستغالل الفرص 

تصميم وتطوير وتطبيق عمليات وأدوات مالية مستحدثة، وتقدًن حلول للمشكالت كما تعرف بأهنا 
االقتصادية وادلالية، حبيث ال يقتصر دورىا على ادلنتجات اجلديدة فحسب، بل ؽلتد كذلك إىل زلاوالت 

 .6تطويع أدوات وأفكار قدؽلة خلدمة أىداف منشآت األعمال

بأهنا" فن صياغة ادلدخالت ادلالية لتلبية حاجيات وميول  تعريف الهندسة المالية ؽلكنناوانطالق شلا سبق 
مستخدمي األموال، عن طريق تصميم وتطوير وتنفيذ أدوات وآليات مالية مبتكرة، ربقق حلوال إبداعية 

 : 7شطة ىـيدلشاكل التمويل "، وىذا التعريف يشَت إىل أن اذلندسة ادلالية تتضمن ثالث أنواع من األن

تصميم أدوات مالية مبتكرة, مثل بطاقات االئتمان, وأنواع جديدة من السندات واألسهم, وتصميم  -أ
 عقود ربوط مبتكرة؛

تطوير األدوات ادلالية, أي تلبية ىذه األدوات ادلبتكرة حلاجات سبويلية جديدة, أو التغيَت اجلذري يف  -ب
 ادلخاطرة وفًتة االستحقاق والعائد؛ العقود احلالية لزيادة كفاءهتا فيما ؼلص

تنفيذ األدوات ادلالية ادلبتكرة, أي ابتكار إجراءات تنفيذية مبتكرة من شأهنا أن تكون منخفضة  -ج
 التكلفة ومرنة وعملية؛

واذلندسة ادلالية بذلك تعترب منهجًا لنظم التمويل ادلعاصرة يهدف إىل ربقيق الكفاءة يف ادلنتجات ادلالية 
ة وتطويرىا يف ظل االحتياجات ادلالية واليت تتصف بأهنا متجددة ومتنوعة. وتكمن أعلية اذلندسة ادلعاصر 

                                       
ي للتنمية، جدة، ، ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمالتحوط ف  التمويل اإلسالم سامي بن إبراىيم السويلم :  - 4

 105، ص 2007ادلملكة العربية السعودية، جانفي 
 .105، مرجع نفسو، ص التحوط ف  التمويل اإلسالم سامي بن إبراىيم السويلم،  - 5
 .32، ص 269، العدد 2002، رللة البورصة ادلصرية، جويلية فن إدارة المخاطر ،نشأة عبدالعزيز - 6
، مركز البحوث، شركة الراجحي ادلصرفية -قظرات ف  المنهج اإلسالم  –صناعة الهندسة المالية  ،سامي بن إبراىيم السويلم - 7

 .5، ص 2000لالستثمار، ديسمرب 
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بأهنا تقوم بادلوازنة بُت عدة أىداف ومن مث تصميم أدوات مبتكرة  -خصوصًا يف عادلنا ادلعاصر  -ادلالية 
ضافر جهود على شكل تستوعب كل ىذه األىداف معاً, وىذه ادلهمة ليست باليسَتة حيث ربتاج إىل ت

 تنظيمي بُت األجهزة الشرعية واالقتصاديُت وادلصرفيُت واحملاسبُت للخروج دببتكرات فعالة.

 تغطي اجملاالت التالية: مجاالت الهندسة المالية: -2

 اخلدمات ادلالية بالبنوك ومؤسسات اإلدخار واإلقراض. -
 زبطيط اخلدمات ادلالية لألفراد. -
 .االستثمارأنشطة  -
 والتأمُت ومكاتب التثمُت. االستثمارالعقارية وأمناء  اخلدمات ادلالية للمكاتب والشركات تقدًن -
إدارة األعمال ادلالية دلختلف ادلنشآت وادلؤسسات ادلالية والتجارية، اخلاصة والعامة، احمللية  -

 والدولية.

 عوامل ظهور الهندسة المالية: -3

 الية نذكر منها:ىناك عدة عوامل ساعلت يف ظهور اذلندسة ادل

ظهور احتياجات جديدة وسلتلفة للمستثمرين: كنتيجة لظهور احتياجات جديدة ومتطورة لوسائل  -
التمويل من حيث التصميم وتواريخ االستحقاق وضع مؤسسات الوساطة يف اشكالية عدم القدرة  

لذلك ظهرت احلاجة بصورهتا التقليدية على اشباع رغبات ادلستثمرين وادلتعاملُت يف السوق ادلايل، 
ن رفع احلواجز ادلكانية والزمانية بُت االسواق ادلالية الدولية أ. كما 8لالبتكار جملارات ذلك التقدم

ساىم يف ظهور اذلندسة ادلالية فاصبح من السهل تصميم احتياجات وابتكار منتجات جديدة يف 
 .9ظل وجود من يطلبها بسبب اتساع قاعدة ادلشاركُت والفاعلُت

                                       
، الوراق للنشر والتوزيع، االردن، الهندسة المالية لوادلواتها نالتركيز عل  استراتيجيات الخيارات الماليةىاشم فوزي دباس العبادي،  - 8

 .23، ص 2008
 .5، ص مرجع سبق ذكره، ، الهندسة المالية لواضطراب النظام المال  العالم عبد الكرًن امحد قندوز - 9
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ظهور مفهومي الكفاءة والفعالية يف السوق ادلايل: حيث يقصد باالول مدى قدرة السوق على   -
مقابلة احتياجات سلتلف ادلتعاملُت، اما الثانية فيقصد هبا ادلدى الذي يستطيع السوق مقابلة تلك 

 .10االحتياجات بتكلفة منخفضة وبسرعة عالية 

ب عليو حدوث تقلبات سلتلفة يف اسعار الصرف مع اهنيار نظام برينت وودز: وىو االمر الذي ترت -
تبٍت نظام الصرف ادلرن والتخلي عن نظام الصرف الثابت ، وىو ما حتم تطوير الصرف االجل 

 .11والبحث عن طرق احلماية والتحوط من خطر تقلب العمالت

دلهام االساسية زيادة ادلخاطر ادلختلفة وضرورة ادارهتا: ان الوقاية من ادلخاطر خاصة ادلالية من ا -
للشركات واالسواق اليت غلب االىتمام هبا، فادلشتقات ادلالية ىي اسًتاتيجية عملية لتجنب 
واحلماية من االخطار تعتمد على مهارات ادلتعاملُت وكذا دقة التوقعات، كما ان التحول 

يف ادلعرفة االقتصادي يف العامل الذي كانت سيمتو انو كثيف العمالة اصبح يف الوقت احلايل كث
والتكنولوجيا وىو ما ساىم ايضا وحتم على الشركات واالسواق على ضرورة اغلاد ادوات جديدة 

 .12حىت ربافظ على وجودىا وعلى اسواقها ومكانتها

زيادة حدة التضخم: ويقصد بو الركود التضخمي خالل فًتة السبعينات والذي ترتب عنو ارتفاع  -
وانتشار للمديونية العادلية، وىو ادى  ودفع بادلهندسُت عن معدالت الفائدة يف السوق الدويل، 

، وكان ادلستفيد األكرب البحث عن ادوات تقلل من حدة التضخم وزبف  اسعار الفائدة وتكاليفو
خاصة مع استعمال احلاسب الشخصي يف رلال اذلندسة ادلالية، وشلارسة لولول ستريت من ىذا 

ات ادلالية بل سبتد إىل وكالئها الذين يقتنون منتجاهتا حىت اذلندسة ادلالية ال تقتصر على ادلؤسس
 يكونوا قادرين على تقوًن ىذا ادلنتج لشرائو، 

                                       
، دار النشر المشتدات المالية لودلورها ف  ادارة المخاطر لودلور الهندسة المالية ف  صناعة ادلواتهامسَت عبد احلميد رضوان،  - 10

 .77، ص2005،مصر، 1للجامعات، ط
دلور الهندسة المالية ف  خفض مخاطر المحافظ المالية تحليل دلور استراتيجيات الخيارات ف  نناء محفظة ربيع بوصبع العائش،  - 11

 .19، ص 2012يف علوم التسيَت، جامعة ورقلة،   ، رسالة ماجستَت2011-2002التحوط ف  السوق المال  الدطر  
 .224، ص 1،1999الدار اجلامعية للنشر، االسكندرية، مصر، ط، البورصة لوالهندسة الماليةفريد النجار،  - 12
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االزمات ادلالية ادلتتالية يف السوق ادلايل: كذلك كانت من اىم العوامل اين دفعت بادلستثمرين  -
ات ادلشتقات ادلالية. بالبحث عن محاية اصوذلم وتنويعها، وقد مت االعتماد من خالذلا على ادو 

شهدت أسواق ادلال العادلية منذ بداية الستينات من القرن ادلاضي ثورة يف رلاالت حيث 
، واليت شكلت اللبنة األوىل لتبلور مفهوم اذلندسة (Financial Innovationsاالبتكارات ادلالية )

ارة ادلخاطر بالشكل الذي ادلالية، ىذه األخَتة اليت ستهتم بابتكار األدوات احلديثة وأدوات إد
 .13يضمن للشركات التخطيط دلستقبلها وخدمة أىدافها

حدة ادلنافسة بُت سلتلف ادلؤسسات واالسواق ادلالية دفعها اىل ربفيز البحث واالبتكار خللق  -
ادوات مالية جديدة الدارة ادلخاطر، وتقدًن حلول دلشاكل التمويل، وذباوز القيود اليت تفرضها 

 قدية للدول. السياسة الن

  اهداف الهندسة المالية: -4

 تسعى اذلندسة ادلالية لتحقيق االىداف التالية:

 :التحوط -

ىو التقليل من ادلخاطر اليت تتعرض ذلا ادلؤسسات واالسواق ادلالية، او بعبارة اخرى ىو  و 
عملية االحتماء من خطر تقلبات االسعار اسعار ادلواد االولية والسلع، اسعار العمالت، اسعار 
 االوراق ادلالية، معدالت الفائدة...وذلك من خالل رلموعة من ادلنتجات ادلالية اليت انتجتها

التحكم وادارة ادلخاطر ادلختلفة اليت تواجو ادلستثمرين عليهم اما استخدام  وألجلاذلندسة ادلالية، 
مركز قصَت حيث يسمح للمستثمر ان يبيع اصال ماليا او سلعة ما وفقا لعقد ينفد مستقبال، 
فيتجنب خطر اطلفاض االسعار من خالل اخد مركز قصَت يف السوق ادلستقبلي، وػلقق بذلك 
ربح ؽلثل الفرق بُت السعر السوقي  لألصل اثناء التنفيذ وسعر البيع ادلتفق عليو يف العقد ومثال 
ذلك عملية البيع على ادلكشوف حيث يقوم ادلستثمر الذي يتوقع اطلفاض القيمة السوقية لألوراق 

رائها عند ادلالية  باقًتاض تلك االوراق من السمسار وبيعها يف الوقت احلاضر، على ان يقوم بش

                                       
 .32نشأة عبدالعزيز : مرجع سبق ذكره، ص  - 13
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اطلفاض قيمتها لتسليمها للمقرض يف الوقت ادلتفق عليو ويستفيد من الفرق بُت السعرين، واما 
استخدام مركز طويل حيث يسمح للمستثمر ان يشًتي اصال ماليا او سلعة ما وفقا لعقد ينفد 
ػلقق مستقبال، فيتجنب خطر ارتفاع االسعار من خالل اخد مركز طويل يف السوق ادلستقبلي، و 

بذلك ربح ؽلثل الفرق بُت السعر السوقي  لألصل اثناء التنفيذ وسعر البيع ادلتفق عليو يف 
 .14العقد

  المضارنة: -

انطالقا من ادلعلومات اليت غلمعها او ػلللها او يصنعها احيانا ادلضارب فهو يتوقع اذباىا  
، وعلى العموم فان ادلضاربة 15وبدلك يدخل اىل السوق كمضارب هبدف الربح لألسعارمعينا 

ينظر ذلا من جهتُت ان ادلضارب يسعى اىل ارباح قصَتة ادلدى بناء على حركات االسعار 
ادلستقبلية  ومن جهة اخر اهنم يقدمون خدمات مالية متمثلة يف ربمل اخلطر، كما ان ادلضاربون 

ىو الذي يتوقع ان  األولفىناك نوعان النوع االول ادلضارب عل الصعود وادلضارب على اذلبوط، 
االسعار سًتتفع مستقبال فيقوم بشراء اكرب عدد من االوراق ادلالية يف الوقت احلاضر على ان 
يبيعها بسعر مرتفع مستقبال زلققا رحبا من الفرق بُت السعرين. اما الثاين ىو الذي يتوقع ان 

احلاضر  أي التخلي عنها على االسعار ستنخف  مستقبال فيقوم ببيع  االوراق ادلالية يف الوقت 
ان يشًتيها بسعر منخف  مستقبال متجنبا اخلسارة. كما نشَت ان ادلضاربة العادية يف السوق تعرب 
عن حالة صحية يف السوق، اما ادلضاربة اليت تعمم يف السوق أي ان مجيع ادلتعاملُت يتوقعون 

 على الصعود او اذلبوط. نفس االذباه ىذا كفيل بتحطيم السوق سواء يف حالة ادلضاربة

  المراجحة: -

وىي عملية سبكن ادلتعاملُت من احلصول على ارباح  بدون التعرض للخطر، حيث  
يقومون بشراء اصال ماليا او سلعة بسعر منخف  من سوق مت يبيعها يف سوق اخر تكون فيو 

                                       
، ماجستَت زبصص اسواق دلور الهندسة المالية ف  تطوير الصناعة المالية االسالمية: دراسة حالة ماليزيا، لوالسودانساسية جدي،  - 14

 .34ص ، 2015-2014مالية وبورصات، جامعة بسكرة، 
 .112، ص 2010، دار الفكر، عمان، االسواق المالية لوالنددية ف  عالم متغيرالسيد متويل عبد القادر،  - 15
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ازن السوق، قيمة االصل او السلعة مرتفعة، أي انو يستفيد من الفارق السعري بسبب عدم تو 
وعمليات ادلراجحة كفيلة بإرجاع السوق للتوازن، وهتدف اذلندسة من خالل ادلراجحة اىل ابتكار 

 .16فرص خالية من ادلخاطر يف ظل سوق تتمَت بعدم الكفاءة

 ادارة االصول لوالخصوم:  -

تعرف إدارة األصول واخلصوم بأهنا فن وعلم اختيار أفضل مزيج من األصول حملفظة  
ضل مزيج من اخلصوم حملفظة خصوم ادلنشآت. وىناك مخسة مفاىيم الستيعاب إدارة أصول وأف

اخلصوم واألصول وىي: السيولة، اذليكلة، حساسية أسعار الفائدة، اإلستحقاقات، وسلاطر 
 .17التوقف عن الدفع

  الهندسة المالية لوقوالب البناء: -

أن أدوات ادلالية التقليدية ىي اللبنة األوىل يف بناء اذلندسة ادلالية يف حُت  "سميث"يرى  
أن األدوات ادلالية اجلديدة اليت تكون يف صورة أنشطة خارج ادليزانية أضيفت خالل العقود الثالثة 

إىل نفس ادلعٌت فهو يرى أن جوىر اذلندسة ادلالية يتضمن قوالب  نييل "األخَتة، وقد ذىب "
 يارات لبناء ىيكل مايل معقد.ببعضها بواسطة العقود اآلجلة واخلبسيطة ترتبط  بناء

 : 18النموذج التايل سميث"يفًتض "اين 

A + B = C 
 حيث: 

- A  وB .ورقتُت ماليتُت 

- (A+B.احملفظة الباحثة أو ادلركبة ) 

- C .الورقة ادلالية ادلستقلة 

                                       
 .42ربيع بوصبع العائش، مرجع سبق ذكره، ص  - 16
 .36ص ، مرجع سبق ذكره.ساسية جدي - 17
، دار النشر المخاطرلودلور الهندسة المالية ف  صناعة ادلواتهاالمشتدات المالية لودلورها ف  ادارة مسَت عبد احلميد رضوان حسن،  - 18

 .99-97، ص ص 2005، 1للجامعات، ط
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للمستثمر حيث السعر والتكلفة أقل والعائد  فإنو يكون األفضل بالنسبة C( أكرب من A+Bإذا كان: )
 ( اليت تعرب نتيجتها عن الربح الناتج.A+B)-Cاألعلى. وىذه احلالة سبثل فرصة للمراجحة 

 تتطلب اذلندسة ادلالية أخذ مركز طويل أو قصَت أو كليهما لذلك:

يف حوزهتم تستخدم )+( للمركز الطويل الذي ػلتفظ بو ادلستثمرون الذين يستثمرون أو تكون  -
 ورقة مالية.

( للمركز القصَت الذي ػلتفظ بو ادلقًتضون الذين يصدرون أو يبيعون أو يكتتبون ورقة -تستخدم ) -
 مالية.

o :تفسَت نتائج قوالب البناء للهندسة ادلالية 
A + B = C    )+( بإظهار 

+A + B = +C       ينتج لنا 
 Cوتتساوى مع مركز طويل يف  Bو  Aزلفظة مؤلفة من مراكز طويلة يف 

-A –B = -C        (*-1) 
 Cوتتساوى مع مركز قصَت يف  Bو  Aزلفظة مؤلفة من مراكز قصَتة يف 

+B = -C +A      ينتج لنا 
 .Aوقصَت يف  Cيتساوى مع زلفظة مكونة من مركز طويل يف  Bىنا نكون بصدد مركز طويل يف 

-A = -C +B 
 .Bوطويل يف  Cيتساوى مع مركز قصَت يف  Aأن مركزا قصَتا يف تشَت إىل                  

من خالل ادلًتاجحات السابقة فإن ادلهندس ادلايل يتطلع لفرص عمليات ادلراجحة اليت ؽلكنها خلق مركز 
 :19أن بناء القوالب يكون يف ثالثة صور  Smith and Smithsonمركب للربح. ويرى 

 :تتضمن سندات الشركات والقروض ادلصرفية وعمليات الطرح اخلاص مع  تدديم االئتمان
شركات التأمُت، وتشمل التدفقات النقدية ادلصاحبة ذلا السندات خبصم إصدار أو قرض يسدد 

 مرة واحدة، أو رىن عقاري ذو عائد متغَت أو قرض يسدد على أقساط.

                                       
 .100-99مسَت عبد احلميد رضوان حسن، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 19
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 :تتكون من العقود اآلجلة وادلستقبلية واخليارات، وتستخدم من طرف البنوك  تثبيت األسعار
 للتغطية والتحوط، أو اإلستفادة من أتعاب ترتيبها للعمالء.

 .تأمين األسعار 
 
 
 المال : االنتيارنالهندسة المالية عالقة التدنيات المستحدثة ف  السوق المال  لو  -5

 السوق المال : تدنيات الهندسة المالية المستحدثة ف  -

قدمت اذلندسة ادلالية اىل السوق ادلايل عدة عمليات مبتكرة وجديدة  ومتنوعة نذكر منها 
 .التسجيل على الرف، الشراء اذلامشي، البيع على ادلكشوف، ادلتاجرة باحلزمة، التداول االلكًتوين

  التسجيل عل  الرف: -

كانت العملية التقليدية تتم من خالل ان ادلنشاة او ادلؤسسة الجل طرح اوراق مالية  
لالكتتاب العام غلب ان تتقدم بطلب تسجيل لدى ىيئة االوراق ادلالية للبورصة، وىذه االخَتة 
تقع عليها مسؤولية تأكيد البيانات ومدى جودة الورقة ادلالية وىو ما يتطلب جهد ووقت وتكلفة 

 تلك البيانات يف كل مرة تريد الشركة اصدار عدد اضايف من االوراق، وىذا بدون حساب لتوفَت
الوقت اليت تدرس فيها البيانات واخلروج بقرار القبول او الرف  من قبل اذليئة، وكنتيجة لتلك 
العراقيل والتكاليف وخسارة الوقت استجابت جلنة االوراق ادلالية والبورصات يف امريكا 

يسمح للمؤسسات اليت تصدر اوراقا  1982يُت ادلالينن من خالل تعديل اجري سنة للمهندس
مالية من حُت الخر بان تقدم طلب تسجيل رئيسي يتضمن خطة زمنية الصدار اوراق مالية ما ، 
حيث تغطي اخلطة فًتة زمنية معينة على ان يتم االصدار على دفعات، ىذا ويقدم طلب 

ع ذبديد بيانات الطلب يف كل مرة تقوم باالصدار، كما ان طلب التسجيل مصحوبا بالرسوم، م
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التسجيل الرئيسي يبقى زلفوظا لدى اذليئة دلدة تصل العامُت، ويطلق عليها بعملية التسجيل على 
 .20الرف

  سمسار الخصم: -

قدم ادلهندسون ادلاليون صياغة جديدة وبديلة لنشاط السمسرة التقليدية هبدف زبفي   
ق عليها مسسار اخلصم والذي يقصد هبا بيت السمسرة الدي يقدم لعمالئو خدمات التكلفة واطل

زلدودة مستبعدا كًتة وتنوع خدمات السمسرة التقليدية مرتفعة التكاليف، فسمسار اخلصم يعطي 
خدمات يف حدىا االدىن تقتصر على االعمال الكتابية اخلاصة باوامر البيع والشراء، وىذا النوع 

ثمرين الذين يتخدون قراراهتم بانفسهم ومن اخلدمات اليت يقدمها السماسرة بشكل مالئما للمست
عام مايلي: احلفظ واحلماية للمستندات والوثائق، توفَت ادلعلومات، خدمة االذبار اليت يعتمد 

 ...21عليها ادلتعاملون يف بيع وشراء االوراق ادلالية والقيام بعمليات ادلضاربة.، النصح وادلشورة

  يع عل  الميشوف:الب -

ن االصل وادلعروف يف ادلعامالت ادلالية ان الورقة ادلالية تشًتى مت تباع هبدف الربح، إ 
لكن اذلندسة ادلالية اوجدت عملية مغايرة وىي ان تقًتض االوراق ادلالية اوال مت تبيعها وعندما 

ما يسمى بالبيع على تنخف  قيمتها يف السوق يعاد شراء ىذه الورقة مت ترد اىل مقرضها وىو 
 ادلكشوف.

  التدالول االليترلوق : -

مت السماح باستخدام النظام االلكًتوين للتداول والذي يربط كافة  1971يف سنة  
ادلشًتكُت يف النظام مهما كان موقعهم، حيث يتم طرح اسعار الشراء والبيع من خالل شبكة 

تكاليف االستثمار والسمسرة، سهولة وسرعة االعالم االيل والنًتنيت وقد ترتب عن ذلك اطلفاض 
 االتصال والتسوية، سهولة احلصول على ادلعلومات.

                                       
ص  ،مرجع سبق ذكره ،الفير الحديث ف  ادارة المخاطر: الهندسة المالية ناستخدام التوريق لوالمشتداتمنَت ابراىيم ىندي،  - 20
223-225 

 41، ص ساسية جدي، مرجع سبق ذكره  - 21
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  السوق الموحدة: -

استجابت السلطات يف امريكا على ادخال تعديالت على قوانُت  1975يف سنة  
ية اق ادلالاالوراق ادلالية هبدف رفع كفاءة وسيولة اسواق راس ادلال اعطت دبقتضاىا ذليئة االور 

صرف من اجل توحيد كافة االسواق، متصلة بشبكة اتصال الكًتونية والبورصات صالحية الت
 لزيادة السرعة وانتقال رؤوس االموال وبكل حرية، وىو ما عجل يف خلق سوق موحد من خالل:
مركزية التقارير ادلتعلقة بالصفقات يف مجيع االسواق، مركزية ادلعلومات اخلاصة بالبيع والشراء، 

 .22دلنافسة ادلفتوحة لكافة صناع السوق لكل ورقةا

  المتاجرة نالحزمة:  -

اين يستطيع ادلتعامل ادلتاجرة بتشكيلة من االسهم ولعدد من  1975بدأ العمل هبا منذ  
 .الشركات ذات اجال سلتلفة وىو ما اطلق عليو الحقا باحملفظة ادلالية 

  الشراء الهامش : -

ادلالية ويقصد بو قيام ادلتعامل بتمويل جزء من الصفقة ىو منتج من منتجات اذلندسة  
نقدا والباقي بقرض ػلصل عليو من السمسار الذي ردبا يقًتضو من البنوك، وعلى العموم فان 
ادلتعامل يقوم بفتح حساب نقدي يف شركة السمسرة يشبو احلساب اجلاري لدى البنك، اما 

حيث يوقع ادلستثمر عقدا  يطلق عليو اتفاق احلساب اذلامشي فيشبو احلساب اجلاري ادلدين 
عميل منح دبوجبو شركة السمسرة حق تقدًن االوراق ادلالية للبنوك التجارية كضمان اورىن 
للحصول على قروض، ويشًتط ان تكون االوراق مشًتات باستخدام حساب ىامشي، فادا 

ية يسمى التمويل النقدي، اما اذا مول اعتمد ادلتعامل يف سبويل شرائو لألوراق ادلالية من اموالو الذات
جزء من استثماره بقرض من البنوك فيسمى بالتمويل النقدي اجلزئي او الشراء اذلامشي، ويتيح 

، رغم ذلك 23الشراء اذلامشي ادلتاجرة باموال الغَت هبدف ربقيق الربح او يطلق عليو الرفع ادلايل
، حيث 2007، 1929الت، كما حدث سنة فلو سلبياتو عند التوسع يف ىذا النوع من التموي

                                       
 44، ص نفسوساسية جدي، مرجع  - 22
 264ص  مرجع سبق ذكره، ،االسواق المالية، مؤسسات، اسواق، نورصاتزلمود زلمد الداغر،  - 23
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يظهر التاثَت السليب عند اطلفاض االسعار حيث يسارع السماسرة متعامليهم بسداد الفروقات 
حفاظا على نسبة احلدود، وعدم قدرة ادلتعاملُت سيؤدي بالسماسرة اىل بيع االوراق ادلالية اليت 

 ة. لديهم كضمان وىوما يزيد يف تدىور االسعار وبروز االزم

 عالقة الهندسة المالية ناالنتيار المال : -

الذي دعا إىل اإلبتكار من  جوزيف شومبيتر"ويف رلال اإلبتكار ال ؽلكننا عدم التطرق إىل االقتصادي "   
"، فاإلبتكار عنده ىو جلب منتج جديد متميز عن غَته ولو وزنو يف "قظرية التنمية االقتصاديةخالل 

 فن إنتاجي متقدم مع فتح أسواق جديدة، وىو نفس الشيء الذي ذىب إليو األعلية إىل السوق، وتقدًن
من خالل رسالتو اليت حث فيها على إستخدام ادلخًتعات يف مصانع الغزل وآالت البخار فهي  "سا "

ذات رحبية أكثر من ادلنتجات الصناعية، وهبذا ساد اإلعتقاد أن تكنولوجيا ادلعلومات من شأهنا تغيَت 
 .ل ادلنشآتأسلوب عم

رغم تنوع األدوات واآلليات ادلبتكرة اليت قدمتها اذلندسة ادلالية لتلبية حاجات ادلؤسسات ادلالية وادلصرفية    
واحلكومية إال أهنا سرعان ماعرفت الصناعة ادلالية  إضلسارا  يف الرحبية، وتدىورا يف ادلنتجات ادلقدمة نتيجة 

لدعوة إىل ضرورة ل بع  االقتصاديُت تمعات الدولية، وىذا ما دفععدم مواكبتها للتطورات احلاصلة يف اجمل
أن ادلسؤول عن ىذه احلالة ىو تقدًن أداة وحيدة من طرف  ونالتجديد وبعث اإلبتكارات من جديد، وير 

مؤسسات اخلدمات ادلالية ادلبتكرة خالل ثالثُت عاما، كما أن سلتلف ادلؤسسات يف الكثَت من الدول 
ادلتقدمة وادلتخلفة ذبٍت أرباحا رغم ثقل أعبائها من خالل ادلتاجرة يف األسهم والسندات وادلشتقات 

 .24والعمالت والسلع

اذلندسة ادلالية وسيلة تنفيذ اإلبتكار ادلايل، فهي نظام تستخدمو ادلؤسسات ادلالية ان   ميرتونيعترب و   
إلغلاد حلول فعالة دلشاكلها مع العمالء، وبذلك فإن اذلندسة واإلبتكار ادلاليُت علا عمليتان متكاملتان، 

َت الظروف ادلالئمة لطرح ىذه اإلبتكارات يف فاحلاجة تدفع إىل اإلبتكار يف حُت تقوم اذلندسة ادلالية بتوف
صرعلا وال ؽلكن حاألسواق على شكل أدوات مالية وخدمات تتسابق ادلؤسسات يف تقدؽلها للعمالء، 

                                       
24 - Merton Howard Miller, Financial innovation: The last twenty years and the next, 

Journal of Financial and Quantitative Analysis, volume 21.issue 4, 1986. pp 459-471 
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قياس اإلبتكار ادلايل يعتمد على مدى تأثَته على فعالية النظام ان بالرياضيات وادلمارسيُت الفنيُت، ويرى 
ندسة ادلالية من خالل ما تضيفو من مرونة إدارية وإقتصادية لعمالئها وبالتايل ادلايل، يف حُت تعرف قوة اذل

 .25يكون كالعلا مرتبط جبمهور عري 

شلا سبق التطرق إليو فإن اإلبتكار ادلايل قدًن متجدد وخَت مثال على ذلك تواجد سوق للعقود اآلجلة     
ية يف فرانكفورت ولندن وغَتىا يف عامي ، بورصات العقود ادلستقبليف أوساكا يف القرن السابع عشر

األمثلة كثَتة يف و  1920على التوايل، بورصة شيكاغو لعقود اإلختيار على السلع عام  1877و 1867
ىذا اجملال، كما أن األدوات ادلالية ادلستحدثة تعاين نفس ادلشاكل اليت طالت األدوات التقليدية رغم تغَت 

يلغي أعليتها يف رفع كفاءة األسواق ادلالية يف مواجهة إحتياجات ادلستثمرين  الزمان وادلكان، إال أن ىذا ال
 ومصدري األوراق ادلالية اخلاصة بالشركات.  

 مفاهيم المشتدات المالية ،دلورها لوحجم تدالولها:: اقيثا
الكتاب حد أبسواق األوراق ادلالية وىذا ما دعى تعقيدا من أ أكثرادلشتقات ادلالية أسواق تعترب      
استيعاهبا وفهمها حىت يتسٌت ن عمليات ادلشتقات ذلا مصطلحاهتا اخلاصة واليت ينبغي أ القول الغربيُت
وخالفا لألوراق ادلالية األخرى فان اللغة ادلستخدمة لوصف العقود اآلجلة وادلستقبلية  ، ستخدامهاإ

  .فئة معينة من الناس واخليارية ىي خليط من اللغات واليت يقتصر استخدامها على طائفة او
 : تعريف المشتدات المالية:1

 لقد تناولت العديد من الدراسات تعريف ادلشتقات ادلالية لعلى أعلها مايلي:

، مالية تتعلق ببنود خارج ادليزانية )حسابات نظامية( عن عقود بأهنا: "عبارة المشتدات الماليةتعرف     
 .26"و ادلؤشرات األساسية ادلرتبطة هباادلوجودات أو األدوات أوتتحدد قيمتها بقيمة واحدة أو أكثر من 

للتحوط أو ادلضاربة، وقد يًتتب  مأهنا تستخد السلطات النقدية ذلونج كونج على ىذا التعريفوتضيف 
 فضال عن ادلخاطر السوقية. واالحتيال االئتمانعليها زيادة سلاطر 

                                       
25

 - Robert Carhart Merton, Financial innovation and the management and regulation 

of financial institutions, Journal of Banking & Finance, Volume 19, Issue 3-4, 1995, 

p463. 
 15عدنان ىندي، مرجع سبق ذكره، ص  - 26



 لول  ماستر قدد  لونني السنة األ          الدكتور: شرقرق سمير            من اعداد:                         الهندسة الماليةمطبوعة 

17 
 

ادلشتقات ىو تعريف بنك التسويات ة يف ربديد ماىية ومن التعريفات اليت تتسم بالدقة ادلتناىي      
قيمتها على أسعار  : "ادلشتقات ادلالية تتوقفالنقد الدويل الذي عرفها كمايلي الدولية التابع لصندوق

ألصل ادلال يف ىذه األصول. وكعقد بُت  استثماراأو تتطلب  ال تقتضياألصول ادلالية زلل التعاقد ولكنها 
للملكية األصل زلل التعاقد  انتقالطرفُت على تبادل ادلدفوعات على أساس األسعار أو العوائد، فإن أي 

 اذباهوعليو فادلشتقات ىي مراىنة من جانب طرفُت على  .والتدفقات النقدية يصبح أمرا غَت ضروري"
 .27األسعار

فيما يتعلق بادلشتقات اليت  ة ىامةنقط SNAلنظم احملاسبة القومية  االستشاريةة تناولت اجملموعبينما     
تستخدم للتحوط من ادلخاطرة وىي يف نفس الوقت أداة للمخاطرة، فادلتعاقدين فيها أحدعلا يف احلقيقة 

 طرة يف حُت يكون اآلخر مشًتي ذلا.ىو بائع للمخا

 فيمايلي: وعلى العموم فادلشتقات ادلالية ؽلكن تلخيصها

 ؛اهنا عقد او عقود يتم تسويتها يف تاريخ مستقبلي -

 ؛ال تتطلب استثمارات مبدئية بل تتطلب مبلغ مبدئي صغَت مقارنة بقيمة العقد -

 ؛ل التعاقد تعتمد قيمتها على االصل ادلايل زل -

 تستعمل كوسيلة بديلة للمضاربة دبا يغٍت عن شراء األسهم والسندات حيث أصبح بوسع ادلستثمر -
شراء عقد خيار أو مستقبلي، كما تستخدم للتخلص أو التقليل من حجم ادلخاطرة من خالل 
نقلها ألولئك الراغبُت يف ربملها، فاحلماية من اخلسائر النسبية أو ادلطلقة ىو فرصة أخرى لتحقيق 

 الربح.
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 - BIS, Quarterly Review, 1995 
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 دلور لومزايا المشتدات المالية:-2

  خدام المشتدات ف  إدارة المخاطر:است* 
ى مقبول من ادلخاطرة، ويتحقق ذلم ىذا يرغب الستثمرين يف احملافظة على إستثماراهتم عند مستو  

يف سوق ادلشتقات اليت سبكن الراغبُت يف تقليل ادلخاطر بتحويلها إىل أولئك الذين يرغبون يف زيادة 
ادلتاجرة يف ادلخاطرة  ىي وسيلةادلخاطرة دون أن يقتضي ىذا بيع األصل زلل التعاقد، وعليو فإن ادلشتقات 

 من أجل ربقيق اإلستثمار الشامل.
  اكتشاف السعر )السعر االستيشاف (:* 

تنطوي األسعار اآلجلة وادلستقبلية بيانات قيمة عن التوقعات ادلستقبلية للسعر احلاضر، إال أن  
الس يعتمد على مدى فمصَت الثراء واإلف ،تكلفة احلصول عليها غالية وادلعلومة فيها قد تكون غَت دقيقة

بادرت األسواق اآلجلة وادلستقبلية دبنحها رلانا وىي ال زبتلف عن تلك اليت ادلخاطرة  ونظرا لدرجة صواهبا،
  تقدمها اجلهات اليت تتقاضى أجرا.

  المزايا التشغيلية:* 
ا يتعلق تقاس كفاءة السوق من خالل اإلعتماد على الكفاءة التبادلية واذليكلية والتشغيلية، وفيم 

فهي ترتبط بتنفيذ عمليات البيع والشراء، والعالقة بُت الكفاءة والتكاليف عكسية، ويتميز هبذه األخَتة 
سوق ادلشتقات بإطلفاض عمولة الوسطاء كما يتميز بقدرهتا على إستيعاب الصفقات الكبَتة دون تغَت يف 

 دون التعرض لعقوبات قانونية.تسمح ىذه األسواق للمستثمرين بالبيع على ادلكشوف  االسعر، كم
  كفاءة السوق:* 

ىناك عالقة تربط بُت األسعار احلاضرة وأسعار ادلشتقات، فإطلفاض التكاليف وسهولة التعامل  
 ساىم قيام ادلراجحة فيما بُت األسواق من خالل إذابة الفروق السعرية بينها والًتبح من خالذلا.

  المضارنة:* 
  االستثماريةادلشتقات ادلالية بأهنا وسيلة لتسهيل ادلضاربة للمؤسسات  االقتصاديُتالكثَت من يعترب  

 كما يضيف البع  أهنا ديناميت األزمات ادلالية.
  المضارنة عل  المعلومات:* 
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تستخدم ادلشتقات بكثرة من قبل ادلتاجرين بادلعلومات الداخلية اليت تتوفر لديهم واليت ال تتاح  
 يف السوق. جلميع ادلشاركُت

  لية التخزين:آ* 
ائها وزبزينها كحيازة ورقة علزة وصل بُت األسواق احلاضرة وادلشتقات، وكل أنواع األصول ؽلكن شر  
وعملية التخزين ىي أحد أشكال اإلستثمار اليت تتيح للبائع احلصول على سعر أعلى من سعر  مالية.

 أن ىذه العملية الزبلو من ادلخاطرة لذلك وجب البيع، كما قد تساىم يف توزيع اإلستهالك زمنيا، إال
 إستخدام ادلشتقات ادلالية اليت تقوم بتحديد السعر اليومي.

   :المالية المشتدات واستخدمم -3

قد يفهم خطأ أن عقود ادلشتقات تستخدم فقط بواسطة ادلؤسسات ادلالية، إذ إن الواقع يشَت إىل أن 
عدد كبَت من الشركات العاملة يف الصناعات ادلختلفة، حيث  استخدام عقود ادلشتقات يتم من جانب

يف ادلائة من الشركات الكربى يف العامل إلدارة سلاطر األعمال فيها، وكذلك سلاطر  90يستخدمو ضلو 
االقتصاد الكلي، مثل ذبنب أثر تقلبات معدل الصرف أو معدالت الفائدة على أعماذلا، أو الزيادات غَت 

فة ادلدخالت، مثل عقود مشتقات معدل الفائدة، وعقود العمالت، وعقود السلع. بينما ادلتوقعة يف تكل
تدخل ادلؤسسات ادلالية مثل البنوك وشركات التأمُت يف مثل ىذه العقود للتعامل مع سلاطر تقلبات معدل 

، عار األسهمالفائدة وتقلبات معدل الصرف، وسلاطر االئتمان اخلاص بالصناعة ادلالية، وسلاطر تقلبات أس
 :28صنف الكتاب الغربيُت مستخدمي ادلشتقات إىل فئتُت كما يليلوقد 

 : وىم ادلستخدمُت النهائيُت الذين يدخلون األسواق إما بغية ادلضاربة أو التحوط أو  الفئة األلول
 تكوين مراكز مالية، وتضم مايلي:

يستخدمون ادلشتقات للحماية من سلاطر أسعار الفائدة  (:Retailers) تجار التجزئة -
 والصرف يف سوق العمالت األجنبية.

                                       
 

مخاطر استخدام المشتدات المالية عل  أداء الشركات ، عبد الغاين الاليذ علي . علي عبد اهلل القاضي ابراىيم . مزيد العرادة طالل - 28
 .9، ص 1،2015العدد  ،2اجمللد ، البحوث االقتصادية وادلاليةرللة ، المساهمة ف  سوق اليويت لأللوراق المالية: )دراسة تطبيدية(
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يف االستثمار تستخدم حلماية العائد على  (:Pension Fundsصناديق المعاشات ) -
  السندات وتأمُت زلفظة األوراق ادلالية اليت سبلكها.

سعر بيع كميات  على تستخدم للمحافظة  : (Investment banks)ننوك اإلستثمار -
 كبَتة من األصول ادلالية يف حالة عدم إستيعاهبا من طرف السوق.

ىي اليت تبيع أو تأجر ادلباين  (:Property Companies) الشركات العدارية -
واألراضي دبنح الغَت عدد من السندات، وتستخدم ادلشتقات للحماية ضد ربركات أسعار الفائدة 

 ل دين على الشركة.على قروض السندات اليت سبث

تستخدمها للحماية ضد تأثَت إطلفاض أسعار الفائدة على  (:Corporations) الشركات -
 عائد اإلستثمار للفائ  النقدي.

يستخدمون ادلشتقات  (:Exporters and Importers) المصدرلون لوالمستوردلون -
 ضد تقلبات أسعار الصرف على ادلدفوعات.

 :وىم ادلتاجرين يف األوراق ادلالية الذين يقومون بصانعي السوق حلساهبم اخلاص  الفئة الثاقية
وبذلك تليب إحتياجات الفئة األوىل خبلق سوق مستمرة  ،زلققُت رحبا ناتج عن الفرق بُت سعر الشراء والبيع

 للمنافسة والسيولة الكاملة.

 حجم تدالول المشتدات المالية -4

السوق ادلايل الذي عرف التطور األكرب والنمو اذلائل مقارنة باألسواق من  سوق ادلنتجات ادلشتقة ىو قسم
حيث استعملت العقود اآلجلة بطريقة  ، وغيف شيكا 19القرن  اىلىذه األسواق ، يرجع وجود األخرى
  .ذبارة السريال من خالل 1860ابتدءا من سنة  هامنتظمة في

 ىذه األسواق توسع يف الواليات ادلتحدة األمريكية يف السبعينات، حيث مت إنشاء السوق النقدي عرفتمث 
من اىم ىذه وبعدىا انتشرت ىذه األسواق يف أوروبا وآسيا يف الثمانينات و ، 1972الدويل يف عام 
 ئ يف لندن عام الذي أنش LIFF future (london international financial future ) االسواق يف اوروبا 

الذي أنشئ عام   MATIF  (marchè à terme international ) والسوق الدويل ألجل بفرنسا  1982
 TIFEE  (tokyo international financialأعلها كان أسواق ادلنتجات ادلشتقة يف آسيا   ، أما1986
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future exchange ) باإلضافة إىل، 1985 الذي أنشئ عام  (singapour international monetary 

market ) SIMEX  وحىت بداية الستينات مل يكن لصناعة ادلنتجات ادلشتقة سوى تأثَت ، 1986  سنة
احلياة االقتصادية وادلالية للدول، حيث شكلت ادلواد األولية الزراعية وحدىا موضوع  ضعيف على

ومع منتصف   نيويورك و لندنو، غسلتلف البورصات احمللية يف شيكا الصفقات ألجل على مستوى
وظهور اخليارات على القيم  الستينات ظهرت ذبديدات مالية ىامة سبثلت يف إنشاء أسواق مالية آجلة

كما أن ،  1973عام  CHICAGO BOARD OPTION EXCHANGE  فتح خاصة مع ادلنقولة، 
سوق عنصرين رئيسُت  ادلؤسسة لل ظهور غرف التسوية يف السوق أظهر صلاح اخليارات حىت أدخلت ىذه

 . 29كانا ينقصانو علا السيولة من جهة واألمان من جهة أخرى

تداول عقود ادلشتقات يف األسواق العامة، أو أن يتم تداوذلا على ضلو خاص بُت طرفُت أو أكثر ؽلكن 
، غَت أن البيانات ادلتاحة تظهر أن الغالبية االسواق غَت ادلنظمةب ما يعرف او بعيًدا عن األسواق الرمسية
يف السوق غَت يف ادلائة من إمجايل ىذه ادلعامالت تتم بصورة خاصة  90نحو بالعظمى من ىذه العقود 

، 30تريليون دوالر 700بنحو  2010عام  قدر القيمة اإلمجالية لعقود ادلشتقات ادلالية عرب العاملت، و ادلنظم
قات ادلالية ىي من أسرع أشكال ادلعامالت ادلالية ظلوًّا، وأن ادلشتقات ادلالية أن ادلشت وتشَت التقارير

فإنو بنك التسويات الدولية ووفًقا للتقرير استمرت يف ظلوىا السريع حىت يف ظل ظروف األزمة ادلالية العادلية، 
 لًتتفع سنة دوالر تريليون 20كانت ادلشتقات ادلالية يف الواليات ادلتحدة ال تزيد على   1995يف عام 
للواليات  ضعف قيمة الناتج 17، أي أن قيمة ادلشتقات ادلالية تبلغ ضلو رتريليون دوال 248إىل  2011
 .ادلتحدة

تطورات مهمة اين  2000بعد سنة  كذلك استمر ظلو سوق ادلشتقات بعدىا اين عرفت ىذه االخَتة 
تريليون دوالر، وان اغلب  1411حوايل  2011ادلشتقات سنة  بلغ امجايل ادلبالغ االمسية المجايل

  80بادلئة، اين انتقلت ادلبالغ االمسية من  90ادلشتقات ادلتداولة كانت يف السوق الغَت منظمة  حبوايل 
تريليون دوالر،  605يف السوق ادلنظم، اما السوق غَت منظم فكانت تقارب  2007ليون دوالر سنة يتر 

                                       
29

 - Monther bellah et yve ssimon ،contrats à terme et gestion des risques  ،2ème
 

èdition ,èconomica ,paris, 2003, p 3-6 
، 2012ماي  1جريدة العربية االقتصادية الدولية، ، مقال منشور يف ، المشتدات المالية...قنبلة العالم الدائمةزلمد ابراىيم السقا - 30

 https://www.aleqt.com/2012/05/01/article_652520.html : على الرابط التايل
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تريليون دوالر يف  197، وتريليون دوالر يف السوق ادلنظم 17.7حوايل  2003نة بعدما كان يف س
ثرىا يف االزمة ادلالية حيث وصلت أكثر من ثالثة مرات، ورغم تأفت بعنظم، أي اهنا تضاادلغَت السوق 
ظلو اال اهنا عرفت  ،نظم على التوايلادلغَت ريليون دوالر يف السوق ادلنظم و ت 545و  59اىل  2008سنة 

للسوق  68تريليون دوالر منها  1252بلغ حجم التداول الكلي حوايل  2010ففي سنة   ،سريعا بعدىا
بادلئة حبجم  12.74ظلو يقدر بـ 2011للسوق غَت ادلنظم، كما عرفت خالل سنة  1183ادلنظم و 

 تريليون دوالر. 1411تداول كلي يقارب 

يف  11يف ادلائة منها سبثل عقود فائدة، وضلو  82و فإن ضل  2011لسنة  بالنسبة لتوزيع ىذه ادلشتقات
يف ادلائة مشتقات ائتمان، والباقي عقود مشتقات أسهم وسلع وغَتىا. من  6ادلائة عقود نقد أجنيب، وضلو 

ناحية أخرى؛ فإن توزيع ادلشتقات حسب طبيعة ادلنتج ادلايل تشمل عقود ادلشتقات يف عقود ادلستقبليات 
يف ادلائة، وعقود  63بنسبة  Swapsيف ادلائة، وعقود الًتتيبات ادلتبادلة  16سبة والعقود اآلجلة بن
تريليون دوالر تعد  248يف ادلائة، ومن بُت الـ 6االئتمان بنسبة يف ادلائة، ومشتقات  15اخليارات بنسبة 

ىذه البنوك تريليون من ادلشتقات، و  221.5اخلمسة بنوك الرئيسة يف الواليات ادلتحدة مسؤولة عن ضلو 
ىي بنك جي يب مورجان تشيز، وسييت بنك، وبنك أوف أمريكا، وبنك جولدمان ساكس، وبنك إتش 

 .31إس يب سي

 ٪3.5عقود نقد أجنيب، وضلو  ٪10منها سبثل عقود فائدة، وضلو  ٪81فإن ضلو  2013اما سنة 
. من ناحية أخرى؛ فإن توزيع ادلشتقات مشتقات ائتمان، والباقي عقود مشتقات أسهم وسلع وغَتىا

يف ادلائة،  16حسب طبيعة ادلنتج ادلايل تشمل عقود ادلشتقات يف عقود ادلستقبليات والعقود اآلجلة بنسبة 
يف ادلائة، ومشتقات  15يف ادلائة، وعقود اخليارات بنسبة  63بنسبة  Swapsوعقود الًتتيبات ادلتبادلة 

 .يف ادلائة 6االئتمان بنسبة 

، 2017٪ عن سنة 20.9بورصة مشتقات يف العامل زيادة يف حجم ادلتداولة بنسبة  48عرفت رلموع 
مليار عقد آجل( مت تداوذلا يف عام  16.9مليار خيار و  13.2مليار عقد مشتق ) 30.1بإمجايل 
 وزادت األحجام يف مليار عقد يف السنة، 30مت تداول أكثر من  2005، ألول مرة منذ سنة .2018

                                       
 مرجع سبق ذكره.زلمد ابراىيم السقا،  - 31
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٪، ومنطقة آسيا واحمليط اذلادئ بنسبة 23.8مجيع ادلناطق الثالث: منطقة األمريكتُت ارتفعت بنسبة 
 .٪5.5٪ ، ومنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا بنسبة 27.1

 يالحظ مايلي: 2018خالل سنة  

٪ من إمجايل األحجام ادلتداولة( بنسبة 43.7سبثل  ارتفعت األحجام ادلتداولة يف منطقة األمريكتُت )اليت
 .٪ ، ويف مجيع منتوجاهتا باستثناء العقود اآلجلة لألسهم الفردية واخليارات "األخرى23.8

٪ من إمجايل عدد 36.8األحجام يف منطقة آسيا واحمليط اذلادئ )حيث مت تداول  ارتفعت كذلك 
وعقود  ETF ٪ بسبب زيادة أحجام التداول مجيع منتجاهتا باستثناء مشتقات27.1العقود( بنسبة 
 .السلع اآلجلة

 األحجام ، ٪ ادلتبقية من إمجايل19.5ارتفعت منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا ، واليت سبثل نسبة  
 .٪ بسبب الزيادات يف األحجام منتجاهتا، باستثناء مشتقات العمالت وادلشتقات األخرى5.5بنسبة 

٪ على التوايل من 56.2٪ و 43.8من جهة اخرى فقد شهدت اخليارات والعقود اآلجلة ، اليت سبثل 
 .2017وايل عن سنة  ٪ على الت16.1٪ و 27.6أحجام ادلشتقات العادلية ، زيادة يف األحجام بنسبة 

 إجمال  أحجام عدود المشتدات المتدالولة ف  البورصات العالمية: 1شيل 

 
Source: BIS Quarterly Review, March 2019 
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٪ على التوايل من 56.2٪ و 43.8من جهة اخرى فقد شهدت اخليارات والعقود اآلجلة ، اليت سبثل 
 .2017٪ على التوايل عن سنة  16.1٪ و 27.6بنسبة أحجام ادلشتقات العادلية ، زيادة يف األحجام 

 2012التوزيع حسب المنتجات لوالمناطق ف  : 2شيل 

 
Source: BIS Quarterly Review, March 2019 

 من حيث االدلوات:

  مشتدات األسهم:

من خالل زيادة مجيع  2017٪ عن عام 33.8ارتفعت أحجام مشتقات األسهم بنسبة  
ادلكونة ذلا )خيارات األسهم الفردية والعقود اآلجلة لألسهم الفردية وخيارات مؤشر األسهم االدوات ادلالية 

 .والعقود اآلجلة دلؤشر األسهم(

عام ادلاضية   14. ويف خالل  فًتة 2018٪ من إمجايل عقود ادلشتقات ادلتداولة يف 45.4وشكلت 
 مليار دوالر( 13.6 العام  حبوايل )أكرب عدد من عقود مشتقات األسهم ادلتداولة يف 2018شهد عام 

   : :ETF مشتدات

 ETF كفئة منتجات مشتقة شليزة تتكون من ETF فقط مت تصنيف مشتقات 2018يف سنة  
 .خيارات وعقود آجلة

مليار من عقود  1.9مت تداول   2018واليت كانت يف ادلاضي تسجل ضمن مشتقات األسهم. يف سنة   
٪ 17.3بسبب زيادة بنسبة  2017٪ عن عام 17.2ارتفعت األحجام بنسبة  ،وقد ETF ادلشتقات

األسرع ظلًوا فئة  ETF ، كانت مشتقات 2018يف منطقة األمريكتُت حيث تتم معظم التجارة. يف هناية 
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٪ منذ عام 27.9يبلغ  (CAGR) ادلنتجات ادلشتقة من حيث احلجم دبعدل ظلو سنوي مركب
2005. 

  مشتدات أسعار الفائدة:

. وقد  مت تداول 2017٪ مقارنة بعام 14.6ارتفعت أحجام مشتقات أسعار الفائدة بنسبة  
مليار عقد مشتقات ألسعار الفائدة خالل عام. كان النمو مدفوًعا بالزيادة يف األحجام  4.6أكثر من 

 وعقود LTIR اآلجلة وخيارات STIR وعقود STIR عرب مجيع أنواع ادلنتجات ، وىي خيارات
LTIR  اآلجلة، كما  شهدت منطقة األمريكتُت ومنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ، حيث يتم

٪ و 17.1٪ على التوايل( ، زيادة يف األحجام بنسبة 28٪ و 67تداول اجلزء األكرب من األحجام )
 .٪ على التوايل11.1

  مشتدات العمالت:

. وذباوزت أحجام عقود 2017٪ عن عام 32.9ارتفعت أحجام مشتقات العمالت بنسبة  
. ويف مناطق األمريكتُت 2018مليار عقد مت تداوذلا يف عام  3.7مليار عقد مع  3.5مشتقات العمالت 

٪ 57.2٪ و  31.7٪ من العقود ، ارتفعت األحجام بنسبة 77وآسيا واحمليط اذلادئ حيث مت تداول 
٪( عن 5.1-والشرق األوسط وإفريقيا ) على التوايل. فقط يف اطلفضت أحجام التداول يف منطقة أوروبا

 .2017عام 

  مشتدات السلع:

بإمجايل  2017٪( يف عام 0.6زادت األحجام ادلتداولة من مشتقات السلع بشكل طفيف ) 
. وظلت العقود اآلجلة للسلع أكثر ادلنتجات ادلشتقة تداوال حيث 2018مليار عقد متداول يف  5.9

٪ يف عدد عقود مشتقات السلع ادلتداولة يف 1.4اطلفاض بنسبة  .٪ من إمجايل األحجام18.8شكلت 
٪( من األحجام العادلية ادلتداولة قابلو 55منطقة آسيا واحمليط اذلادئ حيث يتم تداول احلصة الرئيسية )

٪ على 3٪ و 3.3زيادات يف األحجام يف األمريكتُت ومنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا بنسبة 
 .التوايل 
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  تدات األخرى:المش

 تشتمل فئة ادلشتقات "األخرى" على رلموعة واسعة من ادلنتجات ، دبا يف ذلك تقلب ادلؤشر 
ومشتقات مؤشر توزيعات األرباح والعقود مقابل الفروقات  REIT اخليارات والعقود اآلجلة ومشتقات

لة للخيارات األخرى والعقود اطلفضت األحجام ادلتداو  .والعقود اآلجلة واخليارات ادلرتبطة دبؤشر التضخم
 .2017٪ عن عام 18.7٪ و 7.8اآلجلة بنسبة 

 (عدد عدود المشتدات المتدالولة ف  جميع أقحاء العالم )مليارات العدود: 3شيل 

 

Source: BIS Quarterly Review, March 2019 
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 Options contrats: الخيارات عدود: الثاق  المحور

 
 

 .ىالوتطور  تهاقشأما ىية عدود الخيار، ألوال: 
 نشأة عقود اخليارات -1
 :رمسية والغَت الرمسية السوق يف خليارا عقود بُت االختالف وجوه -2
 :واركاهنا اخليار عقود ماىية -3

 .المالية ثاقيا: أقواع عدود الخيار
 حسب االصل -1
 حسب التغطية -2
 التنفيذحسب  -3
 حسب الرحبية -4

 التحوط لواستراتيجية الخيار عدود أسعار عل  المؤثرة العوامل: ثالثا
 العوامل ادلؤثرة على سعر اخليار -1
 اسًتاتيجية التحوط باخليارات -2

 تدييم عدود الخيارات رانعا:
 بالك وشولزظلوذج  -1
 والبيع الشراء خيارات تكافؤ ظلوذج -2
 نموذج الثنائيال -3

 
 أىداف المحور:

 معرفة  اداة اخليار كيف تشًتى وتباع يف السوق حسب انواعها -
 معرفة العوامل احملددة للخيار واسًتاتيجيات التحوط هبا -
 الثنائيمعرفة كيفية تقييم اخليارات عن طريق ظلوذج بالك شولز وعن طريق النموذج  -
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 ماىية عدود الخيار، قشأتها لوتطورىا.الوال: 
 قشأة العدود الخيارات: -1

يرجع جذورىا إىل اإلغريق وبالضبط إىل العامل اليوناين طاليس الذي قام بشراء عقد ؽلنحو احلق بشراء   
الزيتون بسعر زلدد يف وقت الحق بعد تنبؤه بالندرة اليت ستعرفها ىذه الثمرة، باإلضافة إليو فقد تعامل 

يف العصور الوسطى فقد أدت ادلضاربة  الفنيقيُت والرومانيُت يف عقود شبيهة لعقود االختيارات احلالية، أما
الشراء على شجَتات  خيارعلى أسعار البصيالت إىل إنشاء سوق ثانوية وبالضبط يف ىولندا لعقود 

وبصيالت نباتات التيوليب، والديلرز ىم من يقومون خبيار الشراء اما ادلوردون ىم من يقومون خبيار البيع. 
فقدت ادلشتقات مشروعيتها متأثرة باحلرب  ًتا إال أهنا سرعان مابعدىا مت انشاء سوق للخيارات يف إصلل

. لتعود للظهور يف القرن الثامن عشر وبالضبط يف الواليات ادلتحدة south sea companyوإهنيار شركة 
شجرة الدلب ادلؤسسة لبورصة نيويورك، ليتم يف هناية القرن  اتفاقيةاألمريكية ربت إسم عقود اإلمتياز إثر 

إقباال 1934على يد "راسيل ساج"، ومل تشهد اخليارات عام  خياراتايل تأسيس سوق غَت رمسية للادلو 
حيث قامت بورصة شيكاغو للعقود ادلستقبلية  1973رغم توفر اإلطار القانوين وادلؤسسايت ذلا إال بعد 

أما عقود  ،1973بتأسيس بورصة للخيارات على األسهم فقط لتبدأ ادلتاجرة يف عقود خيار الشراء عام 
 ، وقد سارت معظم البورصات على هنجها يف ىذا اإلطار.1977خيار البيع يف 

كانت أغلب العقود تتم يف األسواق الرمسية للمشتقات، كما كان التعامل يف األسهم حكرا يف بورصة       
عادلية األخرى. كما لتعرب يف األخَت إىل البورصات ال ،لتشمل باقي البورصات األمريكية امتدتنيويورك مث 

 تطورت لتغطي رلاالت تداول األصول السلعية وادلالية وادلعادن النفيسة. 
 ف  السوق الرسمية لوالغير رسمية:  خيار: لوجوه اإلختالف نين عدود ال2
  الفرق نين السوق الرسمية لوالغير رسمية: -  

خيار البيع والشراء منذ مئات ، كان التعامل يف 1973قبل إنشاء بورصة شيكاغو للخيار يف عام  
السنُت، يتم يف السوق الغَت منظم أو ما يطلق عليو بسوق التعامل على ادلنضدة من خالل مكاتب التجار 

ويذكر أنو قبل إنشاء السوق ادلنظمة كان السوق يشتمل على عدد زلدود من التجار  1وبيوت السمسرة،

                                                           
، 2007، االردن، 1ىاشم فوزي دباس العوادي، اذلندسة ادلالية وادواهتا بالًتكيز على اخليارات ادلالية، دار الوراق للنشر والتوزيع، ط -1

 187-183ص
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والسماسرة، يتبعون خيار البيع والشراء حيث يلعب التاجر أو السمسار دور الوسيط بُت مشًتي اخليار 
وزلرر اخليار،  ونادرا ما يبدى استعداده أن يلعب بنفسو دور ادلشًتي أو احملرر، ويتم دوره من خالل 

ي استعداده دلساعدة إعالن التاجر أو السمسار يف الصحف ادلتخصصة عن استعداده إلبرام الصفقات أ
األطراف على التفاوض والوصول يف النهاية اىل اتفاق بشان تاريخ التنفيذ، ومقدار ادلكافأة او العالوة، و 
إن كانت نتيجة االتفاق تتوقف على القوة التفاوضية للطرفُت، لذلك ؽلكن القول أنو يف السوق الغَت منظم 

   2تنميط بنود العقود .الذي تربم فيو عقود اخليار بالتفاوض, يصعب 
اما السوق ادلنظمة فقد  أنشئ أول سوق منظم للتعامل يف اخليارات يف مدينة شيكاغو، يف أفريل عام  

وأطلق عليو سوق بورصة شيكاغو للخيارات، ولقد عملت منذ إنشائها على إدخال تعديالت جوىرية  ،1973
نظمة، هبدف ذبنب سلبيات التعامل يف األسواق الغَت على األسس اليت يقوم عليها التعامل يف السوق الغَت م

منظمة، لذلك عملت على تنميط شروط التعاقد، تنميط تواريخ التنفيذ، وكذلك أسعار التنفيذ هبدف ربسُت 
سيولة اخليار، شلا ؽلكن حاملو من سرعة التصرف فيو بأقل تأثَت شلكن على قيمتو السوقية وكذلك ربديد 

 3لتجنب ادلخاطر االئتمانية من خالل إنشاء مؤسسة تسوية اخليارات. ادلسؤولية عن الصفقات
يرى الكثَت أن التعامل يف عقود اخليارات يف األسواق الغَت رمسية غَت ظلطية وتتطلب وجود وسطاء وتوفر  

عليو بُت الطرفُت، كما يرون أن  االتفاقصبلة من الشروط كاحلجم والسعر وادلدة وشبن حق اخليار وغَتىا شلا يتم 
بُت األسواق الرمسية والغَت رمسية للخيارات يكمن يف ضمانات تنفيذ العقد ففي األوىل ىناك ثقة   االختالف

يكون الضمان من  حيث تنوب البورصة عن بائع حق اخليار، أما يف النوع الثاين غالبا ما االلتزامكاملة بتنفيذ 
رة، كما يرون أن ىناك ثالثة مزايا للتعامل يف األسواق الغَت رمسية وادلتمثلة يف طرف ثالث كشركة وساطة مشهو 

 مايلي:

 الطرفُت. احتياجاتتفصيل شروط العقد وفق  -

يعٍت بالضرورة أهنا غَت  عبارة عن سوق خاص يتميز بسرية العمليات اليت يتم تنفيذىا، وىذا ال -
الناصبة عن التنبؤات واألخبار السيئة اليت  اتاالضطرابقانونية، فميزة عدم اإلفصاح ذبنب السوق 

                                                           

.592 591ص ص ،2002 ،اإلسكندرية ،دار توزيع منشأة ادلعارف ،الماليةإدارة األسواق لوالمنشأة  ،منَت إبراىيم ىندي - 2  
، تسعير الخيارات ناستخدام قموذج ثتائ  الحدين، دراسة حالة الخيارات ف  الدطاع البني  اليويت  بوزيان زلمد، جبوري زلمد، - 3

 .20ص ، 2017، أفريل 07امعة سعيدة، العدد جاجمللة اجلزائرية لالقتصاد وادلالية، 
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يتوقف سلوك ادلتعاملُت فيو عليها، شلا غلعلو يف ترقب دائم للنتائج اليت ستسفر عنها تلك 
 التوقعات كما ىو احلال يف السوق الرمسية. 

 التكيف مع ال ؽلكنهاعدم وجود نظم زلددة لو فهو يقوم على األمانة والكياسة، فادلؤسسات اليت  -
 ىذه القواعد ذبد صعوبة يف إغلاد أطراف أخرى للتعاقد معها.

سبق التطرق إليو فيما ؼلص األسواق الغَت رمسية فإن ىذا ال يلغي أعلية السوق الرمسية يف  على ضوء ما     
وتقوم البورصة بوضع شروطها شلا يًتتب علية إمكانية  خيار،سد حاجات السوق من العقود النمطية لل

 سوق ثانوية شلا غلعلها أكثر قبوال وجاذبية. كما أن ىذا يساىم يف تنميط العقود من أجل تسويق تداوذلا يف
اخليارات واألسهم، كما تقوم بورصة اخليارات بًتتيب عملييت بيع العقد قبل نفاذه من طرف حامل اخليار 

 .التزاموأو ربرر بائع اخليار من 

 متطلبات الديد ف  السوق الرسمية للخيارات:  -
 ( الموضوعة من طرف لجنة البورصة لواأللوراق الماليةSEG:)  
ربديد األسهم زلل التعاقد من طرف بورصة اخليارات، واليت غلب أن تكون دلنشآت كبَتة   

الختيار للتوسع تدرغليا لتشمل عدد غَت قليل من ادلنشآت الصغَتة، مع قصور التعامل يف عقود ا
على سوق واحدة ومثل ىذا الشرط يولد اإلحتكار شلا دفع جلنة البورصة واألوراق ادلالية إىل تنويع 

 البورصات من أجل خلق التنافس على وضع السعر األفضل.
  :المتعلدة نشركة ذات أسهم محل تعاقد  
كما غلب أال أال تقل أرباحها عن مليون دوالر، وأال يقل عدد مساعليها عن ستة آالف،    

سهم، وأن يكون السهم قد بيع  يونمل 70 الغَت عاملُت بالشركة عن يقل ما ؽلتلك ادلساعلُت
 2.4دوالرات خالل األشهر الثالثة الفائتة مع أال يقل التعامل يف األسهم عن  10بأكثر من 

 شهر األخَتة. 12مليون سهم خالل 
  كيف يتم التعامل ف  السوق الرسمية: -

سوق الذي ػلتل مركزا يف البورصة ؼلولو ليكون طرفا يف عملية التعاقد عند إن صانع ال 
عدم توفر طرف من اجلمهور يرغب بشراء أو بيع عقد اخليار. كما صلد خبالف صانع السوق 
الوسيط ادلنفذ لعمليات عقود اخليار داخل القاعة اخلاصة هبا ويتمثل دوره يف تنفيذ العمليات 
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فضل األسعار لعمالئهم مقابل أجر يتقاضاه من ادلنشأة ادلالية ادلعُت من للجمهور بالوصول إىل أ
قبلها، وإذا مل يكن للشركة وسطاء منفذين تستعُت هبم من شركة منافسة ذلا، وخبالف ىؤالء 
وىؤالء صلد ادلتخصصُت الذين يتواجدون يف البورصات األمريكية يعملون دورا مزدوجا )صانعي 

 سوق ووسطاء(.
 : كاقهاألو  عدود االختيار : ماىية3
 تعريف سوق خيارات:  -

، اليت تتضمن اصولادلكان الذي يتم فيو التفاوض حول عقود خيارات  تعرف سوق خيارات باهنا 
الدفع العاجل للعالوة وحصول ادلشًتي على احلق طيلة فًتة العقد مع تأكيد عملية شراء وبيع العملة بسعر 

 .4العقدزلدد بُت طريف العقد، وىو سعر 
  تعريف الخيار: -

 ىناك عدة تعريفات ذكرت يف الكتب وادلراجع نذكر منها: 
يعرف عقد اخليار بأنو ؼلول حلاملو شراء أو بيع أصل معُت بسعر زلدد وقت االتفاق ويتم  :1التعريف

والطرف البائع  التسليم يف وقت زلدد يف ادلستقبل, وىذا العقد يتم بُت الذي يريد شراء أو بيع الورقة ادلالية
  5ذلذا اخليار وذلذا يتقاضى البائع عالوة عند إبرام العقد.

اخليار ىو عبارة عن عقد بُت طرفُت أحدعلا مشًتي اخليار واألخر بائع أو زلرر اخليار ودبوجبو  :2التعريف
ؽلكن للطرف األول أي ادلشًتي احلق يف أن يشًتي إذا ما رغب من الطرف الثاين أي احملرر أن يبيع أصال 

ادلشًتي بدفع عالوة وذلك مقابل أن يقوم  ،معينا ويف تاريخ معُت أو خالل فًتة زمنية حسب االتفاق
 6معينة للبائع.

                                                           
4
 - Jean Klein  Bernard  Marois, gestion  et strategie financiere  internationale , Dunod, 

paris , 1985,p 55. 
 . 111ص، 2003 ،عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الدلولية المالية، شقَتي نوري موسى ،ياسر ادلومٍت ،. موسى سعيد مطر 5
 . 94ص ،2011 ،األردن ،دار الياروزي العلمية للنشر والتوزيع ،الدلولية المالية ،دريد كامل أل شيب - 6
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ويعرف البعض األخر اخليار على أنو احلق يف االختيار بُت عدة بدائل, ويف أسواق األسهم : 3التعريف 
فِان عقد اخليار ىو احلق يف شراء أو بيع سهم معُت بسعر زلدد خالل فًتة زمنية زلددة, وقيمة عقد اخليار 

   7لية واليت يكون اخليار ىو احلق يف شرائها أو بيعها.سوف تشتق من الورقة ادلالية األص
يعترب عقد اخليار من ادلشتقات ادلالية ,أي أن قيمتو تكون مشتقة من قيمة أصول حقيقية مثل : 4التعريف 

األسهم والسندات والعمالت األجنبية والسلع, وعقود اخليار ىي بطبيعتها عمليات أجلة وعقود مستقبلية 
وىو أن مشًتيها ؽللك حق اخليار إلسبام العملية أو الرجوع عنها, وبالتايل ال يكون بأي  مع اختالف ىام

ادلشًتي هبذا احلق فإن عليو أن يدفع   حال من األحوال ملزما بإسبامها, ونتيجة لتمتع ادلشًتي هبذا احلق  
 8اخليار . للبائع مقدما وعند التعاقد عالوة معلنة حيث تعترب ىذه العالوة دبثابة شبن حق

ومن خالل التعاريف السابقة نستنتج أن عقد اخليار ىو اتفاق بُت البائع وادلشًتي يعطي حلاملو احلق 
وليس اإللزام يف شراء أو بيع كمية زلددة من أصل معُت وبسعر متفق عليو خالل مدة زمنية معينة مقابل 

 احلصول على مبلغ العالوة .
 أركان عدد حق الخيار:

 :9عناصر غلب توفرىا لتتم عمليات على عقود اخليارات وىيىناك ىدة   
 الشخص الذي يشًتي حق خيار شراء أو بيع أو كالعلا معا. مشتر  الحق:
 الشخص الذي ػلرر احلق لصاحل ادلستثمر )ادلشًتي(. محرر العدد:
 ىو سعر العملة وقت إبرام العقد أي السعر اجلاري. سعر التنفيذ:

 ىو سعر العملة يف تاريخ انتهاء أو شلارسة االتفاق. السعر السوق :
 ىو تاريخ إبرام االتفاق وىو عادة أول يوم لسريان االتفاق. تاريخ التنفيذ:
 التاريخ الذي يقوم فيو مشًتي احلق بتنفيذ احلق. تاريخ االقتهاء:

 ادلبلغ الذي يدفعو ادلشًتي حملرر العقد. الميافئة ألو العاللوة:

                                                           
  .40 ص،2001،مصر،دار اجلامعية للنشر والتوزيع ،المفاىيم إدارة المخاطر المحاسبة: المشتدات المالية، طارق عبد العال ضباد -7
معهد الدراسات  ،المالية لوالمشتدات األجنبية العمالت :الدلولية المالية، مروان عوض ، ماىر كنج شكري -8

  . 331ص ،2004،األردن،ادلصرفية
دار اليازوري العلمية للنشر ، لوالمبادالت( ،لوالخيارات ،المشتدات المالية ) عدود المستدبليات، ميثاق الفتالوي ،حاكم الربيعي - 9

 .183 ص، 2011،عمان، والتوزيع
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يشًتك يف تنفيذىا وسيطان ينوبان عن البائع  (:Brokerage Firm) لوراق الماليةشركة لوساطة األ
 وادلشًتي بالوكالة.  

 :اإلختيارات المتاحة أمام مشتر  حق الخيار 
 لوقت الحق.خليار أن ػلتفظ بعقد ا .1
 آلخر. يارأن يبيع حق اخل .2
 أن ؽلارس حقو يف تنفيذ حق اخليار مع بائعو. .3
 :الماليةخيارات العدود اقواع  -ثاقيا

 ىناك عدة تصنيفات للخيارات حسب االصل، حسب التغطية، حسب التنفيد، حسب الرحبية: 
 نوعان:توجد على مستوى االسواق  الخيارات حسب االصل المال : -1

واليت ؽلكن شراؤىا او بيعها، حيث  PUTخيارات بيع وتسمى ، و CALLخيارات شراء وتسمى 
 :10ان

 prixمعُت بسعر زلدد يسمى بسعر التنفيذ  اصلمشًتي خيار شراء لو احلق وليس االلتزام بشراء 
d’exercice  خالل مدة زمنية زلددة)خيار من النوع االورويب( او خالل فًتة معينة)خيار من نوع

 .11امريكي(، مقابل التسديد الفوري لعالوة لفائدة بائع خيار الشراء
 prixبسعر زلدد يسمى بسعر التفنيد اصل معُت لو احلق وليس االلتزام ببيع  اما مشًتي خيار البيع

d’exercice  خالل مدة زمنية زلددة)خيار من نوع اورويب( او خالل فًتة معينة)خيار من النوع
 .12االمريكي(، مقابل التسديد الفوري لعالوة لفائدة بائع خيار البيع

حبيث ان مشًتي اخليار لو احلق يف شلارسة حقو يف اخليار اما بإسبام خطر مشًتي اخليار زلدد دببلغ العالوة، 
العملية او تركها، ويف مقابل اكتسابو ىذا احلق فانو يدفع عالوة للبائع على جعل االصل زلل التعاقد متاحا 

 و مل ينفذ.لو طوال فًتة العقد اويف تاريخ استحقاقو، وتدفع العالوة مقدما)فوريا( وال ترد سواء نفد اخليار ا

                                                           
10

 - Patrick Gillot et Daniel Pion, LE NOUVEAUX CAMBISME, ESKA,4  édition, 

paris,1993,p: 81. 
 .   298، ص2004، دار وائل، األردن، الطبعة الثالثة،إدارة االستثمارات ف  اإلطار النظر  لوالتطبيدات العلميةزلمد مطر،  - 11
 258م، ص 2005، دار وائل للنشر، األردن، إدارة المحافظ االستثماريةزلمد مطر، فايز تيم،  - 12
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خالل مدة العقد او لغاية تاريخ زلدد، وبسعر زلدد من البداية،  االصلاما بائع اخليار يلتزم ببيع او شراء 
 اذا نفذ ادلشًتي اخليار مقابل انو يستفيد من العالوة.

غَت مناسب لو، وىو ربت تصرف ادلشًتي اي انو عليو  االصلخطر بائع اخليار مهم جدا اذا كان تطور 
 .زلل التعاقد بعد تلقيو قرار ادلشًتي االصلظار قرار ادلشًتي ويتعُت عليو تسليم انت
كما انو توجد خيارات من نوع امريكي ومن نوع اورويب حيث االول ؽلكن شلارستو خالل فًتة سريان   

تاريخ  العقد ابتداء من اليوم االول حىت تاريخ االستحقاق، اما الثاين فيمكن شلارستو يف تاريخ زلدد ىو
 االستحقاق، وتكون عالوة اخليار من النوع االمريكي اكرب من عالوة اخليار االورويب.

 التمثيل البياق  للخيارات:
 CALLشراء شراء خيار شراء 

 نفًتض اخليار االورويب لو ادلميزات التالية:
  EUR/USDخيار الشراء 

 EUR/USD=1.2030        x=S     :    سعر التنفيذ= السعر الفوري 
  2العالوة     

 دوالر 1000000ادلبلغ 
 اشهر 3ادلدة 

 من خالل ادلعطيات السابقة ؽلكننا حساب:
 قيمة العالوة: وىي نسبة من السعر الفوري

                        
  نقطة التعادل:

 

       
                      

الصرف يف تاريخ االستحقاق اكرب من سعر التنفيذ مشًتي خيار الشراء ال ػلقق ربح اال اذا كان سعر 
 مضافا اليو العالوة، اما اذا كان اقل من نقطة التعادل فسيحقق خسارة.

 ورحبو ػلسب كما يلي:
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  كما ان سبثيل شراء خيار الشراء بالشكل التايل:
 :التمثيل البياق  لشراء خيار الشراء4شيل 

 

 
 PUTشراء  شراء خيار نيع:

 نفًتض اخليار االورويب لو ادلميزات التالية: 
  EUR/USDخيار الشراء 

 EUR/USD=1.2030        X=S     :    سعر التنفيذ= السعر الفوري 
  2العالوة     

 دوالر 1000000ادلبلغ 
 اشهر 3ادلدة 

 السابقة ؽلكننا حساب: من خالل ادلعطيات
 العالوة: وىي نسبة من السعر الفوري 

                        

+ العالوة( التنفيذ)سعر  –في تاريخ االستحقاق  االصلالربح = سعر   
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  نقطة التعادل:
       

                      
مشًتي خيار البيع ال ػلقق ربح اال اذا كان سعر الصرف يف تاريخ االستحقاق اقل من سعر التنفيذ 

 من نقطة التعادل فسيحقق خسارة. مطروحا منو العالوة، اما اذا كان اكرب
 ورحبو ػلسب كما يلي:

 
 

 مالحظة: مشًتي خيار الشراء و خيار البيع يكون اقصى خسارة لو ىي قيمة العالوة.
 وؽلكن سبثيل ذلك كمايلي:

 التمثيل البياق  لشراء خيار البيع: 5شيل

 
 
 
 
 

في تاريخ االستحقاق االصلسعر  -العالوة – التنفيذالربح = سعر   
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   CALLنيع نيع خيار الشراء: 
بائع خيار الشراء يقبض العالوة وىي اكرب ربح ػلققو، مع توقعو ان اخليار ال ينفذ من قبل ادلشًتي، ويف 

ويكون فان اخلسارة تكون مهمة.  *Pحال يكون توقعو خاطئ اين سعر الصرف يتجاوز نقطة التعادل 
 سبثيلو يف الشكل التايل:

 التمثيل البياق  لبيع خيار الشراء: 6شيل
 

 
  PUTنيع نيع خيار نيع: 

بائع خيار البيع يقبض العالوة وىي اكرب ربح ػلققو، مع توقعو ان اخليار ال ينفذ من قبل ادلشًتي، ويف 
ويكون  فان اخلسارة تكون مهمة. *Pاين سعر الصرف يقل عن  نقطة التعادل  خاطئحال يكون توقعو 

 سبثيلو يف الشكل التايل:
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 التمثيل البياق  لبيع خيار البيع: 7شيل

 
 من جهة اخرى فان من شليزات تلك اخليارات مايلي:

 بالنسبة خليار الشراء:

ؽلثل شراء األصل زلل التعاقد الفرصة اإلقًتاضية الوحيدة دلشًتي حق اخلياروىنا يقارن بُت سلتلف  -
 وشبن خيار متباينة.العروض بأسعار تعاقد 

العالقة عكسية بُت سعر التعاقد وشبن اخليار، فإرتفاع سعر التعاقد يقلل فرص مطالبة الشاري  -
بتنفيذه، حيث سعر السوق ال يغطي سعر التعاقد وشبن اخليار معا، وىذا يف مصلحة البائع الذي 

يتناسب مع حجم  يتضرر فقط عند إطلفاض األسعار ففي ىذه احلالة يطالب بثمن خيار مرتفع
 ادلخاطرة.

إن مهمة إختيار العقد األفضل من بُت ادلعروض غَت سهلة فهي تتوقف على توقعات وثقة  -
مشًتي حق اخليار يف توجهات السوق، فإذا كان على يقُت من ربققها عندىا ؼلتار أدىن سعر 

 تعاقد متاح حلق اخليار من بُت اخليارات ادلعروضة.

من سعر التعاقد فهذا يعٍت خسارة زلتملة لبائع حق اخليار، أما إذا إذا كان سعر السوق أعلى  -
ذباوز سعر السوق لألصل ادلتعاقد عليو رلموع سعر التعاقد وشبن اخليار فإن خسارة البائع ىنا 

 ف على مدى مواصلة ارتفاع السعر. مؤكدة تتوق
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 ما نالنسبة لخيار البيع:أ
 : ة من طرف الذين يتنبئون بإطلفاض أسعار األوراق ادلالية زلل يتم شراء عقود خيار البيع قصد ادلضارب

التعاقد، أما إذا كان ىدفهم اإلستثمار كان عائدىا سالبا ال يعوض ارتفاع األسعار الثمن الذي دفعتو 
مقابل حق اخليار، يف حُت أن إطلفاض األسعار ؽلكنها من إستخدام عقد بيع اخليار للتقليل من حدة 

تنحصر يف دفع شبن اخليار والعمولة والضرائب، كما تستخدم عقود خيار البيع بديل  اخلسارة اليت قد
لعمليات البيع على ادلكشوف ؽلكن من خالذلا شراء األسهم بسعر التعاقد قصد ربقيق الفرق بُت 
السعرين، كما يستخدمها التاجر للتأمُت ضد ادلخاطر، والتحوط ضد ىبوط األسعار، وتغطية 

، ففي حالة إطلفاض السعر ؽلكنو البيع بنفس سعر الشراء، أما إذا إرتفع السعر فإنو عمليات الشراء
 يربح الفرق بُت سعر التعاقد والبيع دون احلاجة إلستخدام عقد خيار البيع.

شلا سبق فإن عقود خيار البيع ىي وسيلة للحماية من اخلسار ادلطلقة أو النسبية وفرصة لتحقيق 
الربح على حسابو، وذلك ألن أغلب ادلشًتيُت ذلا يؤثرون بيعها للغَت بدال من تنفيذىا وىذا قبل 

 مدة سريان العقد. 
  مها أيضا إىليتم تقسي عقود اإلختيار  :)مليية االصل( حسب التغطيةعدود الخيار  -2

 :13يليعقود خيار مغطاة وغَت مغطاةكما  
 :عدود الخيار المغطاة  

يكون اخليار مغطى يف حالة خيار الشراء عندما يكون للبائع رصيد كاف للوفاء بإلتزامو يف حالة  
 ما طولب بتنفيذ العقد، أما يف حالة خيار البيع فيكون مغطى إذا كانت لديو سيولة نقدية كافية لتنفيذ

 العقد.
ويتم بيع حقوق الشراء ادلغطاة من طرف مديري زلافظ األوراق ادلالية لزيادة العائد على احملفظة يف 
فًتات توقع إطلفاض العوائد النقدية. كما أن تغطية العقد اقل سلاطرة مقارنة بغَتىا من العقود رغم 

 يف حالة ارتفاع األسعار.  اخلسارة الناصبة عن تصفية احملفظة ادلالية بسعر أقل من سعر السوق
 

                                                           
 ،1945ماي  8جامعة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت  ،مطبوعة ف  مدياس البورصة لواأللوراق المالية ،عديلو مرؽلت - 13
 .47ص ،2015-2014 ،قادلة
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 :عدود الخيار غير المغطاة  

يعترب العقد غَت مغطى إذا مل يتوفر لدى البائع يف حاليت بيع أو شراء اخليار الرصيد الكايف أو  
السيولة النقدية الكافية للوفاء بإلتزامو يف حالة ما طولب بتنفيذ العقد، وتستخدم ىذه العقود قصد 

ودة فهي تقوم على ادلراىنة على حركة األسعار، فهؤالء يقدمون على شراء العقود يف ادلضاربة الغَت زلد
حالة عجز البائعُت عن الوفاء بإلتزاماهتم أو يقومون بشراء كل ادلعروض على ادلكشوف لتعجيز البائعُت 

 يسمى بعمليات اإلحراج.  عن التسليم وىذا ما
 انواع من اخليارات وىيوىناك ثالثة الخيارات حسب تاريخ التنفيذ:  -3

 الخيارات األمرييية:  -
ىو حق اختيار) شراء أو بيع أو علا معا ( غَت أن ىذا احلق يتم تنفيذه يف أي وقت خالل الفًتة  

اليت تنقضي بُت إبرام العقد وتاريخ انتهاءه, وىذا النوع من اخليارات يعطي حلاملو احلق يف شراء أو بيع 
از ىذا األسلوب بادلرونة عدد من األسهم أو األوراق ادلالية خالل فًتة زلددة وبسعر زلدد مسبقا وؽلت

 .14الكبَتة حلامل اخليار فهو ليس زلصورا بتاريخ زلدد وإظلا خالل فًتة زلددة 

  الخيارات األلورلونية: -
وىي أكثر الطرق صبودا وتقضي أن يتم إعطاء اخليار للتعامل مرة واحدة يف هناية ادلدة ادلتفق  

 15عليها.
ؽلكن شلارستو خالل فًتة سريان العقد ابتداء من اليوم االول بعبارة اخرى فان اخليارات من نوع امريكي 

حىت تاريخ االستحقاق، اما اخليارات من نوع اورويب فيمكن شلارستو يف تاريخ زلدد ىو تاريخ االستحقاق، 
 وتكون عالوة اخليار من النوع االمريكي اكرب من عالوة اخليار االورويب.

 
 
 

                                                           
 73ص م،2004والتوزيع،عمان،دار ادلسَتة للنشر  ،االستثمار نالوراق المالية أسامة عزمي سالم، أرشد فؤاد التميمي، - 14
.مرجع نفسو أسامة عزمي سالم، أرشد فؤاد التميمي، - 15  
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 الخيارات االسيوية:  -
تكون التسوية النهائية فيو وفق ادلتوسط احلسايب لسعر ، أحيانا خيار متوسط السعر لق عليوفيط 

ال يتم فيو التفاوض وفقا لسعر األصل زلل التعاقد يف أي وقت خالل  اي انو ،األصل طوال مدة العقد
 .مدة العقد ولكن وفقا  للمتوسط احلسايب لسعر األصل طوال مدة العقد

  :16الخيارات حسب الرنحية -4
وىناك ثالثة انواع من اخليارات وىي خيارات مرحبة، خيارات سلسرة)غَت مرحبة(، خيارات  

 متعادلة او متكافئة حسب نوع اخليار ىل خيار شراء ام يار بيع، مثال خيار الشراء

 : In the Money خيارات الشراء المرنحة -
فعلى سبيل  ،أرباح إذا كان السعر السوقي أكرب من سعر التنفيذ احملدد يف العقد ربقق 

وعند التنفيذ كان سعر السوق  £ 100ادلثال إذا كان سعر التنفيذ احملدد يف العقد ىو 
  ، دون حساب العالوة.£ 20 ح قدرىا، فإن مشًتي العقد سوف ػلقق أربا 120£

 : Out of the Money خيارات الشراء الغير مرنحة -
فعلى  ،يكون عقد خيار الشراء غَت مربح إذا كان السعر السوقي أقل من سعر التنفيذ 

بينما سعر التنفيذ احملدد يف العقد ىو  £300سبيل ادلثال السابق إذا اطلفض السعر السوقي إىل 
يف حُت أنو يباع  £ 350ـ ألنو لن يشًتي أصل ب ،فإن مشًتي العقد لن ؼلتار التنفيذ 350£

 .£300يف السوق دببلغ 

  :At The Money خيارات الشراء المتعادلة)المتيافئة( -
إذا تساوى سعر السوق مع سعر التنفيذ وػلدث العكس  ،يكون خيار الشراء متكافئ 

 بالنسبة لعقود خيار البيع.
 :17وؽلكن التعبَت عن ذلك من خالل اجلدول التايل

 
 

                                                           
 .45،  ص المشتدات المالية )المفاىيم، إدارة المخاطر، المحاسبة( طارق عبد العال ضباد، - 16

 46طارق عبد العال ضباد، مرجع سبق ذكره، ص - 17
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 حسب الرنحيةخصائص الخيارات : 1جدلول

 
 :عدد الخيار المزدلوج لوأقسامو 

  (:Strapعدد االختيار المرجح الرتفاع األسعار)-
أصبع كل من فرانك ريلي وموسوعة ادلشتقات على أهنا تقوم على شراء عقدي خيار شراء  

وعقد خيار بيع واحد لنفس مدة العقد وبنفس السعر، وينطوي على توقع ارتفاع السع، 
فإن ادلستثمر ؽليل إىل زيادة عدد خيارات الشراء على حساب  chanceوللتوضيح حسب 

االت ارتفاع األسعر أكرب من إطلفاضها ويكون بذلك يف صدد خيارات البيع إذا ماكانت إحتم
 عقد خيار مزدوج مرجح إلرتفاع األسعار.  

  (:Strip) عدد االختيار مزدلوج مرجح القخفاض األسعار-
وىو يقوم على زيادة عدد حقوق البيع عن عدد حقوق الشراء إذا ما كان ادلستثمر  

أنو ؽلكنو إنشاء مركزا طويال ذلذا النوع من  Reillyمضاربا على اذلبوط ويف ىذه احلالة يرى 
العقود معٌت ىذا حسب شانس عقدي خيار بيع لكل عقد شراء وبنفس سعر التعاقد ولنفس 

 مدة العقد.
 لويمين تمثيل االستراتيجيتين كمايل :

 
 
 
 
 

 putخيار البيع callخيار الشراء البيان

 السوق > سعر التنفيذ رسع السوق< سعر التنفيذ رسع In the Money  اخليار ادلربح
 السوق< سعر التنفيذ رسع السوق > سعر التنفيذ رسع Out of the Money  اخليار غَت ادلربح

 السوق = سعر التنفيذ رسع السوق = سعر التنفيذ رسع At The Money  اخليار ادلتكافئ
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 strap, stripالتمثيل البياق  الستراتيجية : 8شيل

 
 :Strangleخيارات من قوع المختلط -

ىو عقد خيار مزدوج خليار البيع وخيار الشراء بنفس سعر الشراء والبيع، ؼلول لصاحب احلق بشراء      
 أو بيع لبائع اخليار عدد زلدد من األسهم بسعر معُت خالل فًتة معينة.

ألنو مشًتي يف احلالتُت،  على أنو "عقد اخليار الذي ػلتفظ فيو مشًتي اخليار دبركز طويل chanceعرفو 
 أما بائع حق اخليار فيأخذ مركزا قصَتا ألنو بائع للحق وليس شاريا لو كذلك يف احلالتُت".

عندما ؼلشى ادلستثمر تغَت سعر الورقة ادلالية ادلعينة دون ترجيح الذباه ذلذا التغَت يف األسعار، ففي ظل 
 اء عقد خيار مزدوج.غياب ادلعلومات تكون اإلسًتاتيجية الناجحة ىي شر 

يف حال تقاربت ادلعلومات يف السوق وأفصح عن أوضاع األسهم ومت إغراء ادلستثمر بالدخول يف 
فإن العقد سيكون سلسرا بالنسبة للمشًتي يف عائد اخليار ال يغطي شبنو  Straddle  عقد

 ادلرتفع.
فروق األسعار تكون زلددة جدا  ادلستثمر الذي يتوقع ثباتا نسبيا يف حركة أسعار أوراق مالية أي أن

 ولن تعوض شبن اخليار سيقدم على إنشاء عقد خيار مزدوج أي يأخذ ادلركز القصَت.
أي أن ادلشًتي حلق اخليار ادلزدوج يتوقع أن تتجو األسعار بقوة يف اذباه أو آخر بينما البائع حلق اخليار 

 .يأمل ثباتا نسبيا لألسعار القائمة أو تقلب زلدود للغاية
يصور الشكل عملية شراء عقد خيار مزدوج خليار بيع وشراء على ذات األصل وبذات سعر التعاقد 

عملية بيع خيار مزدوج تتضمن خيار  ، وكذا Long straddleولنفس ادلدة وتعرف ىذه العملية بــــ 
 Short straddleشراء وبيع على ذات األصل وبذات سعر التعاقد ولنفس ادلدة وىو شلا يسمى 

 Long Straddleلخيار التمثيل البياق  : 9شيل
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  فيمثل كمايلي: القصَت اما

 
 Short Straddleلخيار التمثيل البياق  : 11شيل

 
 عدد خيار نمضاعفة اليمية: -

ؼلول ىذا العقد حلاملو مضاعفة الكمية ادلشتاراة أو ادلباعة إذا كان التنفيذ لصاحلو حالل  
تتعاظم ادلخاطر يف ىذا النوع من العقود نتيجة تضاعف شبن اخليار الذي مدة العقد، كما 

 يتقضاه، وينقسم ىذا العقد إىل نوعُت:
 .حق شراء الكمية ادلتعاقد عليها أو ضعفها 
 .حق بيع الكمية ادلتعاقد عليها أو ضعفها 

 Interest rate options الخيارات عل  أسعار الفائدة: -
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لبحث واإلبتكار سعر الفائدة ضمن اخليارات التقليدية والغَت تقليدية، ولن تكون أدخلت مراكز ا     
األداة األخَتة يف عامل عقود ادلشتقات ادلالية، لذلك سوف نركز على حق خيار الشراء على أسعار الفائدة 

 وذلك ألعليتو.  Borrower’s option callالذي يعرف خبيار ادلقًتض 
  خيار المدترض:-

اخليارات على أسعار الفائدة إقباال أكرب يف األسواق الغَت رمسية مقارنة باألسواق الرمسية اليت  تلقى 
 سبثل مؤشرا ىاما لتوقعات أسعار الفائدة بالنسبة للمتعاملُت يف السوق الغَت رمسية.

سعر بأنو احلق الذي ؼلول حاملو أو مالكو إقًتاض مبلغ معُت، وب لويعرف حق خيار المدترضين:     
 فائدة وآجل معُت يف تاريخ الحق زلدد سلفا.

من خالل ىذا التعريف فادلقًتض ػلصل على ضمان ضد سلاطر ارتفاع أسعار الفائدة يتم تثبيتها  
سلفا مقابل شبن اخليار الذي يدفعو لبائعو، كما ؼلولو أن يقوم بتنفيذ العقد األمريكي أو فسخو يف أي 

للمضاربة،  ستخدامواوقت خالل مدة سريان العقد، فهذا النوع تغلب عليو النزعة التحوطية رغم إمكانية 
ودلشًتي حق اخليار احلرية يف ربديد سعر التنفيذ بغض النظر عن سعر الفائدة السائد. وشلا تقدم فإن 

 .نقداتسوية العقد تكون مقتصرة على حساب األرباح واخلسائر 
 أقواع أخرى من عدود اإلختيارات:-
  :االستثمارعدود خيار صناديق *

يف  لالستثمارواألقل تكلفة وسلاطرة فهي تفتح اجملال للمستثمر  استخداماتعترب األكثر  
عدد كبَت من أسهم الشركات وكذا أذونة اخلزانة وغَتىا من القيم ادلنقولة، إضافة إىل ذلك تكفيو 

دوالر أمريكي لشراء وثيقة يف الصندوق، ويقوم الصندوق جبمع األموال من خالل ضبلة  100
ما بعد يف األسهم والسندات، مث يقوم بتحويل سلطو إدارة احملفظة إىل في استثمارىاالوثائق ليتم 
بإنشاء عقود خيار  االستثمار تقوم صناديق مثزلافظ األوراق ادلالية احملًتفُت.  استثمارأحد مديري 

شراء مقابل األسهم ادلملوكة ذلا وتلتزم ببيع الورقة ادلالية زلل التعاقد بالسعر ادلتفق عليو عند رغبة 
 مشًتي حق اخليار تنفيذ العقد وىذا كلو مقابل احلصول على شبن اخليار. 
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 لواستراتيجية التحوط العوامل المؤثرة عل  أسعار عدود الخيار -ثالثا
 العوامل المؤثرة عل  اسعار عدود الخيار -1

ىذه  تعتمد أسعار عقود اخليار على قيمة العالوة اليت تدفع من قبل ادلشًتي اىل البائع، ومن أىم 
 :18العوامل اليت تؤثر على حجم العالوة مايلي

دلستوى السعر السوقي للسهم تأثَت مباشر على القيمة الذاتية للخيار، حيث  الديمة السوقية للسهم: -
أن أي زيادة يف سعر السهم ذلا تأثَت موجب على القيمة الذاتية خليار الشراء وذلا تأثَت سليب على القيمة 

إىل ارتفاع الذاتية خليار البيع, وبالتايل فإن ارتفاع القيمة السوقية للسهم يف السوق احلاضر سوف تؤدي 
سعر خيار الشراء، ويكون ادلشًتي مستعد لدفع عالوة اكرب للحصول على ىذا اخليار، وذلك لزيادة 

 احتمال تنفيذه وربقيق األرباح، والعكس يف حالة خيار البيع الذي سوف تنخفض طلبات الشراء عليو .
يار، حيث أنو عند زيادة سعر ذلذا العامل أيضا تأثَت مباشر على القيمة الذاتية للخسعر التنفيذ:  -

التنفيذ تؤدي إىل اطلفاض القيمة الذاتية للخيار، والعكس بالنسبة خليار البيع، ومنو فإن العالقة بُت سعر 
 التنفيذ وسعر اخليار ىي عالقة عكسية .

إن التقلبات الكبَتة يف سعر السهم تعٍت وجود فرصة أفضل أمام ادلشًتي لتنفيذ تدلب سعر السهم:  -
خليار وربقيق أرباح على حساب احملرر، شلا غلعل ىذا األخَت يطلب مكافأة أكرب على اخليارات ادلربمة ا

 على ىذه األسهم او االصول لتعويضو عن سلاطر وجود فرصة لتنفيذ اخليار .
كلما امتد تاريخ تنفيذ اخليارات دلدة أطول ازدادت إمكانية تقلب سعر ادلوجود زلل   تاريخ التنفيذ: -

التعاقد، وبالتايل تزداد احتماالت الربح أو اخلسارة لطريف التعاقد أي تزداد ادلخاطر ونتيجة لذلك فإن سعر 
 .اخليار )بيع أو شراء( سيزداد لتعويض ادلخاطر ادلرتفعة الناذبة عن طول مدة العقد

ا يدفع ادلستثمرون كلما ارتفعت أسعار الفائدة تؤدي إىل ارتفاع تكلفة شراء السهم شل  أسعار الفائدة: -
إىل البديل األرخص وىو شراء خيار الشراء والذي يعطي حلاملو حق  شراء السهم بسعر معُت، وعلى ضوء 
ذلك فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إىل ارتفاع قيمة اخليار نظرا إلقبال ادلستثمرين على شراء اخليار 

 صول على األموال الالزمة لشراء السهم ذاتو.لتفادي تكلفة االقًتاض ادلرتفعة اليت غلب دفعها للح

                                                           
18

 .574ص  ،مرجع سبق ذكره ،الماليةإدارة األسواق لوالمنشآت  ،منَت إبراىيم ىندي - 
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للمدة ادلتبقية من حياة اخليار تأثَت على القيمة الزمنية للخيار،  المدة المتبدية من حياة الخيار: -
فبافًتاض وجود خيارين متماثلُت يف سلتلف األوجو ما عدا ادلدة ادلتبقية حىت هناية اخليار، فإن شبن اخليار 

                                     الذي مدتو ادلتبقية أكرب بادلقارنة باألخر، ويرجع ذلك إىل تفاوت القيمة الزمنية .             
يؤدي قيام الشركة ادلصدرة  للسهم بإجراء توزيعات نقدية إىل اطلفاض سعر السهم  التوزيعات النددية: -

بالسوق شلا يؤثر على الفرق بُت سعر ادلمارسة وسعر السهم وبالتايل على قيمة اخليار، ففي حالة خيار 
زيعات إىل اطلفاض سعر السهم بالسوق وبالتايل تقليل فرص قيام حامل الشراء يؤدي إجراء مثل ىذه التو 

 اخليار دبمارسة حقو يف شراء السهم شلا يؤدي إىل اطلفاض يف قيمة اخليار .
يعد عقد اخليار سلعة ؽلكن بيعها وشرائها يف السوق ويكون لقوى العرض والطلب العرض لوالطلب: -

ما ازداد الطلب على عقد اخليار بنوعيو ازداد سعر اخليار، وإذا ما تأثَتا واضحا على سعر ىذه السلعة، فكل
 :19وؽلكن تلخيص ذلك فيمايليذلك يؤدي إىل اطلفاض سعر اخليار ازداد العرض من ىذه العقود فإن 

 الخيار سعر عل  المؤثرة العوامل: 2جدلول
 العوامل ادلؤثرة على سعر اخليار اذباه خيار الشراء اذباه خيار البيع

 القيمة السوقية للسهم + -
 سعر التنفيذ - +
 تقلب سعر السهم + +
 تاريخ التنفيذ + +
 أسعار الفائدة + -
 ادلدة ادلتبقية من حياة اخليار + +
 التوزيعات النقدية - +
 العرض - -
 الطلب + +

 )+(:عالقة طردية بُت نوع اخليار و العامل ادلؤثر يف سعره .
 (:عالقة عكسية بُت نوع اخليار والعامل ادلؤثر يف سعره.-)

                                                           
 .574ص  ،مرجع سبق ذكره ،إدارة األسواق لوالمنشآت المالية ،منَت إبراىيم ىندي - 19
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 الو العاللوة سعر الخيارحساسية  -
 يسمى كذلك العالوة واليت يعرب عنها من خالل عنصرين:: سعر اخليار

  Valeur Intrinsèqueقيمة ذاتية:  -

   Valeur Tempsقيمة زمنية: -
 الصرف االجل وسعر التنفيذ، ام القيمة الذاتية خليارالقيمة الذاتية خليار شراء اورويب ىي الفرق بُت السعر 

خليار الشراء القيمة الزمنية اما شراء من النوع االمريكي ىي الفرق بُت سعر الصرف الفوري وسعر التنفيذ. 
 :20ىي الفرق بُت سعر التنفيذ والقيمة الذاتية  ومنو العالوة تساوي ما يلي
            

 التالية احسب القيمة الزمنية: مثال اذا كانت لك ادلعطيات
 نفًتض اخليار االورويب لو ادلميزات التالية:

  EUR/USDخيار الشراء 
 EUR/USD=1.2060        F=S     :    السعر االجل= السعر الفوري 

  2العالوة     
 EUR/USD=1.2030        Pe     :  سعر التنفيذ:

 اشهر 3ادلدة 
 ء ىي:القيمة الذاتية خليار الشرا

        
1.2060 – 1.2030 =0.003 

        USD 0.02412= 0.02* 1.2060وان العالوة تساوي 
            

VT=0.02412 – 0.003= 0.02112  USD 
 :حساسية العاللوة لسعر الصرف الفور 

 اخليار وىي تساوي اىل النسبة بُت تغَت العالوة وتغَت السعر الفوري DELTAواليت تسمى  

                                                           
20

 338-337ماىر كنج شكري، مروان عوض، مرجع سبق ذكره، ص ص - 
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تغَت العالوة
 تغَت السعر الفوري

 

الة  1.2030عندما يتغَت السعر الفوري من  1.2030بسعر تنفيد   EUR/USDدلتا خيار شراء 
 ، ربسب كمايلي:    0.02482اىل  0.02412، اذا انتقلت العالوة من 1.2040

       
      

  
 

               

             
      

 . 70ارسة او تنفيذ ىذا اخليار ىو نقول ان احتمال شل
 .0اىل  -1، بينما دلتا خيار البيع ضمن اجملال  1اىل  0دلتا خيار الشراء تكون ضمن اجملال 

 حساسية العاللوة للزمن:
  اخليار وىي سبثل تغَت سعر اخليار مقارنة بالزمن وتكتب: thêtaحيث يطلق عليها 

       
      

      
 

تغَت العالوة
 تغَت الزمن

 

عندما ؽلر يوم واحد )عندما ظلر   سنتيم 0.02412اىل  0.02482حيث اذا كانت العالوة تنتقل من 
 ( ربسب كما يلي:89يوم اىل اليوم  90من 

       
      

      
 

               

     
        

 سنتيم. 0.0007نقول ان مرور يوم واحد يؤدي اىل اطلفاض العالوة ب 
 العاللوة للتدلب:حساسية 

 وتكتب بالعبارة التالية: Lambdaحساسية العالوة للتقلب تسمى 

        
      

           
 

تغَت العالوة
 تغَت التقلب

 

 0.023اورو اىل  0.020ذبعل انتقال عالوة اخليار من  1اذا كانت ىناك زيادة يف تقلب العملة  بـــ 
 اورو، فإن المدا اخليار ربسب كما يلي:
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 .21االصل ادلايليستعمل للحماية من خطر ارتفاع 

 استراتيجية التحوط من المخاطر ناستخدام عدود الخيار -2
ضد ىناك العديد من االسًتاتيجيات اليت ؽلكن من خالذلا استخدام عقود اخليارات ادلالية يف التحوط     

ادلخاطر، ومن بُت تلك االسًتاتيجيات ما يهدف للحد من ادلخاطر او ما يعرف بالتحوط واحلماية ومنها ما 
يهدف إىل زيادة عوائد ادلستثمر او ما يعرف باالستثمار وادلضاربة، كما نشَت إىل أن التحوط حبسب تعريفو يعٍت 

عند استخدام اسًتاتيجيات التحوط أن تقل األرباح  نقل ادلخاطرة مع التضحية بإمكانية الربح، ذلذا يف الغالب
 احملققة يف مقابل سلاطر أقل،  وىذا تأكيدا للعالقة الطردية  بُت العائد و ادلخاطرة.

 إستراتيجية التحوط ناستخدام خيارات الشراء   -
س(، ىدف ىذه اإلسًتاتيجية ىو احلد من اخلسائر يف وضع معُت من خالل ازباذ موقف مضاد)معاك     

وذلك باستخدام نفس األصل زلل التعاقد أو حىت أصل أخر، ويف غالب األحيان ال يكون التحوط كامال، أي 
ال ؽلكن التخلص من كل اخلسائر احملتملة، وباختصار فإن ىذه اإلسًتاتيجية هتدف للحد من اخلسائر العالية 

 دون التقليل بشكل كبَت من العوائد ادلتوقعة.

 ط ناستخدام خيار البيع إستراتيجية التحو   -
تقوم ىذه اإلسًتاتيجية على أساس قيام ادلستثمر بازباذ مركز طويل بالنسبة لألسهم)دبعٌت شراء األسهم(،     

وازباذ موقف طويل بالنسبة حلق اخليار)دبعٌت شراء خيار البيع(، ويلجأ ادلستثمر إىل ىذه اإلسًتاتيجية يف حالة 
تفع مستقبال ومن مث يقوم بشرائها اآلن ويف نفس الوقت بشراء حق خيار بيع اعتقاده بأن أسعار األسهم سًت 

 يتيح لو إمكانية بيع األسهم مستقبال فيما لو اطلفضت أسعارىا و ربقيق عائد من وراء ذلك.

 إستراتيجية التحوط ناستخدام حدوق خيار الشراء لونيع مغطاة   -
ثانية ( للحد من ادلخاطر، غَت أن استخدام حقوق خيار صممت اإلسًتاتيجيتان السابقتان )األوىل وال     

والبيع ادلغطاة تستخدم أساس لزيادة عوائد احملفظة، وتستخدم بشكل خاص لتالئم االستثمار يف زلفظة أسهم 
عادية ال يتوقع أن ربدث ألسعارىا تغَتات يف األجل القصَت، أو أن تكون ىذه التغَتات زلدودة, مثال ذلك أن 

ادلستثمرين أن االستثمار يف األسهم ؽلثل موقفا جيدا الستثماراتو يف األجل الطويل، كذلك يتوقع أن  يعتقد أحد
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 - Albert Ondo Ossa, Op.cit , p 54. 
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تغَتات أسعار األسهم يف األجل القصَت سوف تكون زلدودة، وعلى ىذا األساس فإن قيام ادلستثمر بتحرير 
 عقود خيار مغطاة ؽلكنو من زيادة عائد احملفظة يف األجل القصَت. 

 تسعير الخيارات المالية: -رانعا
تسعَت اخليارات واليت يطلق عليها كذلك اسم نظرية تسعَت ادلشتقات إىل ربديد السعر النظري العادل لعقد  

خيار مايل خالل أي حلظة زمنية، وعلى الرغم من أن عقود اخليارات ادلالية عرفت منذ فًتة طويلة نسبيا اال أن 
مل يكن شلكنا إال بعد ظهور ظلوذج بالك شولز لتسعَت اخليارات وقد كان ذلك التسعَت النظري لعقود اخليارات 

 بفضل رلهودات كل من بالك فيشر و روبرت مَتتون و مايرون شولز.
 Black and schoules)          ) قموذج نالك شولز -1

إن أشهر ظلوذج ربكيمي واألكثر شعبية يف تسعَت اخليارات ىو ظلوذج بالك وشولز حيث كان بالك فيشر  
م, حيث طرح كمرجع لتقييم اخليارات قبل تأسيس بورصة 1973ومَتون شولز زلظوظان بنشر ظلوذجهما عام 

الية من سوق صغَت راكد شيكاغو للخيارات ادلالية، وحول ىذا النموذج افتتاح بورصة شيكاغو للخيارات ادل
وغَت منظم للمجتمع ادلايل إىل سوق ضخمة ومتنامية،  وولد ذلك طلب أكرب للمعلومات ادلتعلقة باخليارات 

 ادلالية خاصة مايتعلق منها بالتسعَت. 
حيث ان ظلوذج تسعَت عقود اخليار أساسا تعتمد عليو بيوت السمسرة وادلكاتب االستشارية يف تقدًن ادلشورة 

ن تسعَت تلك العقود، ويكمن االستخدام الواسع للنموذج يف سهولتو، واألىم من ذلك أخرجنا من دائرة بشأ
 التقييم الوصفي لعقود اخليارات إىل تقييم كمي يف شكل ظلوذج رياضي. 

، ىذا األخَت كان لو  (Black and Schoules)كل ىذه اإلسهامات والتطورات أعطت النموذج الشهَت
تأثَت كبَت جدا على األساليب ادلستعملة من قبل ادلستثمرين, باإلضافة إىل استعمالو يف وضع تقنيات التحوط، 

والتسعينات،  الثمانيناتىذه األعمال ىي أيضا كانت نقطة انطالق للتطور ادلذىل للهندسة ادلالية يف سنوات 
 أعلها :يقوم النموذج على رلموعة من الفرضيات 

 ال توجد تكلفة للمعامالت كما ال توجد ضرائب.  -
 معدل الفائدة اخلايل من اخلطر ثابت.  - 

 تعمل أسواق رأس ادلال بشكل مستمر)التعامل على كل األسهم مستمر(. -
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واالضلراف  (U)يتبع حركة ىندسية )دالة مستمرة(, مع ثبات كل من ادلشتق S)سعر األصل زلل التعاقد)  -
 dst=µ .St .dt + δ .St .dZt ( حيث:δ ) ادلعياري

 .التوجد أية قيود للمراجحة -
 ؽلكن استخدام البيع على ادلكشوف على األصل زلل التعاقد )اقًتاض األصل وبيعو(. -
 ؽلكن اقًتاض النقد وإقراضو بسعر الفائدة العايل من ادلخاطر. -

 ال توجد توزيعات حلاملي األسهم.  -
 اخليار من النوع األورويب وليس األمريكي. -
 من سهم (. %1من سهم أو  1/100كل األسهم ؽلكن تقسيمها بشكل تام ) -

 :22وؽلكن التعبَت عن صيغة تسعَت خيارات الشراء اآلجل وفقاً لنموذج بالك ـ شولز كمايلي

   )()( 21 dNKedNSC
trf

 
 حيث:

C اآلجل: سعر خيار الشراء 
 Sالسعر السوقي اجلاري لألسهم العادية : 
)(dN.دالة التوزيع ادلًتاكم : 

Kسعر التنفيذ : 
e = تقريباً. 2,71828: أساس اللوغاريتم الطبيعي 

fr.سعر الفائدة العدًن ادلخاطرة, ادلستمر والسنوي : 
t .الوقت ادلتبقي حىت تاريخ االستحقاق معرباً عنو ككسر من العام : 

 غلب حل ادلعادالت التالية: d2و  d1وإلغلاد 

))((
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 حيث:

)ln(
X

S  اللوغاريتم الطبيعي لـ :
X

S 

.االضلراف ادلعياري دلعدل العائد على األسهم موضوع اخليار :  
وفيما يتعلق دبعدل الفائدة ؽلكن مالحظتو يف السوق أو يتم التوقع بو ضمنيا انطالقا من ظلوذج قيم اخليار وفيما 

 ألنو ال تتم مشاىدتو مباشرة يف السوق. ،يتعلق بالتقلب فيتطلب التوقع
ألجل ربديد أسعار خيارات البيع ألجل ؽلكننا أن نعتمد على عالقة التكافؤ أو تطابق خيار الشراء األجل 
وخيار البيع اآلجل. وىو يعرب عن العالقة بُت أسعار خيارات الشراء اآلجل وخيارات البيع اآلجل لنفس 

 العالقة على النحو التايل: األسهم. وؽلكن التعبَت عن ىذه

)1( fr

X
SCP


  

 وؽلكن كتابة ىذه العالقة على الشكل التايل:
trfXeSCP


  

من تقييم أي خيار وبدون معرفة القيمة السوقية للخيار األخر، فيمكن ربديد  ؽلكن لنموذج بالك شولز 
قيمة خيار الشراء حبيث ال حاجة دلعرفة قيمة خيار البيع حيث يتطلب أي ظلوذج للتقييم يف رلال االستثمار 

صم تلك التدفقات، التنبؤ بالتدفقات النقدية ادلتوقعة، وكذا تقدير تكلفة الفرصة البديلة اليت تستخدم كأساس خل
وبالنسبة لعقود اخليار فإن التنبؤ بالتدفقات النقدية مسالة ليست يسَتة، أما ادلستحيل ىو ربديد الفرصة البديلة، 
وذلك على أساس أن سلاطر االستثمار اليت ينطوي عليها العقد تتغَت من حلظة إىل أخرى، مع كل تغيَت يف 

كرة اليت توصل إليها بالك وشولز دلواجهة ادلشكلة، ىي شراء حصص والف  القيمة السوقية لألصل زلل العقد،
من أسهم، ويف نفس الوقت بيع خيارات الشراء على ىذه األسهم، يستطيع ادلستثمر أن ينتج موقف استثمار 

  خايل من ادلخاطر، حيث تساوي ادلكاسب على السهم اخلسائر على اخليار بالضبط .
  مثال: 

وادلطلوب تقييم خيار الشراء ذلذا السهم ادلستحق يف أيلول, وذلك  415بفرض أن سعر أحد األسهم  
% سنويًا وأن 25علمًا أن االضلراف ادلعياري للعائد على ىذا السهم =  400بالنسبة لسعر تنفيذ يبلغ 

 يوم. 45% وعدد األيام اليت تسبق االستحقاق  7معدل الفائدة اخلايل من اخلطر 
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 حلل: ألجل احلل البد من إتباع اخلطوات التالية:ا
 :d1إغلاد  -1

 بتطبيق العالقة السابقة كمايلي: d1ؽلكن ربديد 

5583,0

365

45
25,0

365

45
))25,0(

2

1
06766,0()

400

415
ln( 2

)1( 



d  

 71.2  %تساوي  N(d(1))وبعد قراءة جدول التوزيع نستنتج أن 
 : d2إغلاد  -2

4705,0
365

45
25,05583,0)2(

)1()2(





d

tdd 

 

 . %68.1تساوي   N(d(2))وبعد استخدام جدول توزيع احتمايل مًتاكم صلد أن قيمة 
 حساب قيمة خيار الشراء من خالل ظلوذج بالك ـ شولز: -

21,25681,0)(400)712,0415( 365

45
06766,0




ec  
$. فإذا كان السعر  25.21وبذلك تكون القيمة النظرية )العادلة(، وفقا لنموذج  بالك ـ شولز ىي 

السوقي اجلاري للخيار أكرب من القيمة النظرية يعٍت ذلك أنو مبالغ يف تسعَته, أما إذا كان أقل فيعٍت ذلك 
 أنو ُمسعر بأقل شلا يستحق.

 .put-call parity لوالبيع الشراء خيارات تيافؤ قموذج -2
 اليت العالقة النموذج ىذا ،وؽلثل 1969 سنة (Stoll) ستول طرف من مرة ألول النموذج ىذا وضع
 نوع  يف تشًتك   اليت و( األورويب النوع من) الشراء وخيارات البيع خيارات أسعار بُت توجد أن غلب

  .ادلراجحة مبدأ من اشتقاقها ؽلكن العالقة ىذه. االنتهاء تاريخ و التنفيذ وسعر( التعاقد  زلل)  األصل
 السهم سعر بُت الفرق إىل مساويا البيع وخيار الشراء خيار بُت الفرق ذبعل اليت احلالة بالتكافؤ ويقصد

 وبسعر األوروبية بالطريقة التنفيذ أن فرض على( ادلخاطرة من اخلايل العائد) ادلخصوم والتنفيذ اخليار زلل
 :اآلتية اجلربية الصيغة وفق وعلى واحد، نفاذ وتاريخ تنفيذ

C-P= S0-X −   
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 زلل لألصل السوقي السعر  S0 الشراء، خليار السوقي السعرC  البيع، خليار السوقي السعر P :حيث
  . X التنفيذ لسعر احلالية القيمة   − X التعاقد،

 :علا لغرضُت والشراء البيع تكافؤ يستخدم: بيع خيار -شراء خيار تكافؤ ظلوذج من الغرض 
  الفًتات؛ ولنفس بيع خليار مالئم شراء خيار تقييم .1
 خيار) األربع ادلالية األوراق من ورقة ألية االنتهاء تاريخ مدفوعات أن كيف إظهار    .2

 من تكراره ؽلكن( سلاطر بدون ادلالية الورقة باخليارات، اخلاصة ادلالية الورقة البيع، خيار الشراء،
 . األخرى الثالثة ادلالية األوراق يف ادلالئمة ادلراكز ازباذ خالل

  
 الحد:قموذج ثنائ   -3

يقوم النموذج على فكرة امكانية بناء زلفظة مالية تشمل عقد خيار سراء واصل مايل اخر ،تدفقاهتما ادلالية 
متماثلة غَت اهنما يسَتان يف اذباىُت متعاكسُت، دبعٌت اذا حدثت تقلبات سعرية فان مكونات احملفظة 

الصل االخر، أي ان تغطية سوف يتولد عنو تدفقات داخلة يقابلها تدفقات خارجة لنفس القيمة من ا
وطوره بعد  William Sharpeمن طرف  1978مركز ادلتعامل كاملة، وقد ابتكر ىذا النموذج سنة 

وقد مسي بالنموذج الثنائي احلد ألنو يفًتض انو   Ross, Rubunsteinعام رلموعة من العلماء مثل 
 .23واحدة من قيمتُت زلتملتُتخالل الفًتة التالية من الوقت يكون للسعر الفوري ادلعطى قيمة 

 فرضيات النموذج:

 تباث ادلعدل اخلايل من اخلطر -

 امكانية االقراض واالقًتاض بادلعدل اخلايل من اخلطر -

 ال توجد تكاليف او ضرائب للمعامالت -

 بإمكان ادلستثمرين استخدام البيع القصَت ألي ورقة مالية -

 اخليار طيلة حياه اخليارعدم توزيع االرباح على االسهم الضمنية موضوع عقد  -

                                                           
23

 - Richard Brealey, S. Myers, F. Allen, Principes de gestion financière, 8e édition, 

Pearson Education France, Paris, 2006, p 611. 
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 النموذج الثنائ  للفترة الواحدة: -أ

و تكون القيمة اجلارية للسهم عند بداية الفًتة  Tبافًتاض ان ظلوذج التقييم يقوم على الفًتة الواحدة مدهتا 
 ، خالل الفًتة نفًتض أن قيمة السهم سوف: Sتساوي 

،مع احتمال ان السعر su أو  s*uساوي حيث ان سعر السهم ي uترتفع دبعدل يقدر بادلعامل  -
 pالسوقي للسهم يرتفع باحتمال قدره 

، مع احتمال ان السعر sdاو s*dحيث ان سعر السهم يساوي  dتنخفض دبعدل يقدر بادلعامل  -
 p-1السوقي للسهم ينخفض باحتمال قدره 

 :24وؽلكن سبثيل ما سبق بالنسبة خليار الشراء كمايلي

 Pعند احتمال                                                    

 S     السعر اجلاري للسهم 

 P-1عند احتمال            

تعربان عن أسعار اخليارات ادلالية يف حالة حدوث تغَتات يف سعر السهم الضمٍت سواء        
 باالرتفاع أو االطلفاض وىذا وفقا للمعادلتُت التاليتُت: 

               
               

ؽلثل القيمة العادلة خليار الشراء يف فًتة واحدة وادلرجح يف حالة االطلفاض وحالة االرتفاع والذي مت    
 احتسابو اعتمادا على ادلعادلة التالية: 

   
           

     
 

 التالية: يتم احتساهبا وفق ادلعادلة     ونشَت إىل أن قيمة

                                                           
24

 - Pascal BARNETO , G. GREGORIO, Finance: Manuel et  Application,1er Edition, 

DUNOD, Paris,2007. 
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 حيث أن: 

Sسعر السهم احلايل؛ : 

Xسعر التنفيذ؛ : 

Rسعر الفائدة خايل من اخلطر، وىو ثابت؛ : 

T؛: مدة عقد اخليار 

σ. )االضلراف ادلعياري ألسعار األسهم ) معدل التقلب : 

 مثال:

،  u=1.25أي ان   25، وان امكانية ارتفاع السعر بنسبة  S=100نفًتض ان سعر السهم 
، وباعتبار ان اخليار ىو خيار شراء سعر تنفيذه  d=0.20أي أن  20وامكانية اطلفاضو ىي 

X=100  7، ومعدل العائد اخلايل من ادلخاطرة يساوي  

 اوجد القيمة النظرية العادلة خليار الشراء عند فًتة واحدة السؤال:

               100(1.25)-100= 25 

              100(0.8)-100= 0 

 :للفترتين الثنائ  النموذج ناستخدام الخيارات عدود تسعير -ب
 :اآلتية للمعادلة وفقا للخيار العادلة النظرية القيمة وربدد

C*={q*Cu+(1-q)Cd}/(1+r) 
 العادلة النظرية للقيمة الرياضية الصيغة على  ضلصل السابقة ادلعادلة يف  Cuو Cd قيم تعويض وبعد  

 :كاآليت وتكون لفًتتُت اخليارات لتسعَت
C**={q2Cu2+2q(1-q)Cud+(1-q)2Cd2}/(1+r)2 
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  n)فترة(المدد متعدد الحد ثنائ  النموذج  -ج
 تاريخ حىت متبقية مدة n وبإفًتاض السابقة احلسابية اإلجراءات نفس األسلوب ىذا يف يستخدم

 شراء؛ خيار  n قيمة استخراج ؽلكن فإنو اخليار، استحقاق
 :التايل بالشكل ادلدد متعدد احلد ثنائي لنموذج وفقا األسهم ارعأس مسارات نوضح أن وؽلكن

 المدد متعدد الحد ثنائ  لنموذج لوفدا األسهم أسعار مسارات: 11شيل

 
 :التايل بالشكل الشراء خيار لقيم ادلدد متعدد ثنائي النموذج شجرة ظلثل كذلك

 الشراء خيار لديم المدد متعدد ثنائ  النموذج شجرة: 12شيل
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  :كاآليت ادلدد متعدد احلد ثنائي النموذج معادلة صياغة ؽلكن وبذلك

 
: Ca الشراء؛ خيار سعر  
: K ادلدد؛ رلموع من السهم سعر إرتفاع مرات عدد 
: n اخليار؛ أجل أساسها على خصم اليت ادلدد عدد 
: q 1 للمعادلة وفقا وػلسب السهم سعر إرتفاع إحتمال+RF-d)/u-d )؛ 

: q1للمعادلة وفقا وػلسب السهم سعر إطلفاض إحتمال {u-1-Ri(u-s)}؛  
: u السهم؛ سعر إرتفاع معدل 
: d السهم سعر إطلفاض معدل K  
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واآلجلةالمحور الثالث: العقود المستقبلية   

 
 

 .انواعها وخصائصها ماهية العقود المستقبليةأوال: 
 وانواعها ادلستقبلية العقود تعريف -1

 مسات وخصائص العقود ادلستقبلية -2

 ومتطلباهتا ادلستقبليات سوؽ يف ادلعامالت -3
 العمالت على المستقبلية العقود حالة دراسةثانيا: 

 العمليات ادتاـ طريقة -1
 التغطية مبدأ -2
 العقود يف اذلامش نظاـ -3

 العقود اآلجلة.ثالثا: 
 :وانواعها اآلجلة العقود مفهـو -1
 :اآلجلة العقود واركاف وخصائص شليزات -2
 ادلستقبلية والعقود اخليار عقود بُت االختالؼ -3
 وادلستقبلية اآلجلة العقود بُت العيوب ادلزايا، االختالؼ، -4
 وادلستقبلية اآلجلةالفروقات بُت اخليارات، والعقود  -5
 

 

 أهداف المحور:

 العقود اآلجلة وادلستقبلية واىم خصائصها وكيفية شرائها وبيعهامعرفة   -

 الفروقات بُت اخليارات وادلستقبليات والعقود االجلةمعرفة  -
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 .المستقبلية العقود ماهية: أوال
 :نواعهاأو  تعريف العقود المستقبلية .1
وىو عبارة عن عقد معياري منظم بواسطة البورصة بُت طرفُت يُفرض على أحدعلا أف يسلم اآلخر       

من جهة اخرى فاف سوؽ  كمية زلددة من أصل معُت يف تاريخ الحق يف مكاف زلدد وبسعر ػُلدد اآلف.
العقود ادلستقبلية ىي ادلكاف الذي يتم فيو التفاوض على العقود النمطية اليت تلـز البائع بالتسليم وادلشًتي 
باالستالـ لكمية معينة من العمالت االجنبية بسعر زلدد يـو التفاوض، مع التحديد الدقيق لكمية 

إف ىذا العقد ينشأ بُت طرفُت يكوف أحدعلا مشًت للعقد وبذلك ف، العمالت وتاريخ تسليمها او استالمها
واآلخر بائعًا لو. أما األصل الذي يسري عليو التعامل مبوجب العقد فيمكن أف يكوف أصاًل حقيقيًا أو 

تاريخ ، التالية باإلضافة إىل طريف العقد )البائع وادلشًتي( أصاًل مالياً. وغلب أف حتدد يف العقد العناصر
مكاف وطريقة  ، سعر التنفيذ أوسعر التسوية، الكمية، تاريخ التسليم، األصل زلل العقد نوعالعقد، 
 .1التسليم

ويتم التعامل يف أسواؽ العقود ادلستقبلية بطريقة ادلزاد ادلفتوح عن طريق وسطاء أو بيوت مقاصة  
Clearing Houses عقد بعد األخذ توكل إليها عادة تنظيم التسويات اليت تتم يوميًا بُت طريف ال

 ، باحلسباف اآلثار اليت تًتتب على حق كل منهما بسبب التقلبات السعرية اليت حتدث يف سعر العقد
وألجل االلتزاـ ادلتبادؿ بُت طريف العقد ادلستقبلي )ادلشًتي والبائع( يلتـز كل منهما بأف ُيسلم الوسيط 

% من القيمة اإلرتالية للعقد وال 15 -5بُت  ( تًتاوح قيمتوMarginبتاريخ نشوء العقد ىامشاً معيناً )
ويقـو الوسيط عادة بإجراء تسوية يومية بُت طريف العقد تعكس  ، يتم اسًتداده إال عند تصفية العقد

التغَتات السعرية اليت حتدث على سعر العقد و من مث يعكس أثر ذلك على رصيد كل منهما يف سجالتو. 
 التعامل يف العقود ادلستقبلية وميكن تلخيص ميكانيـز

 كمايلي:

 يفتح العميل حسابا لدى شركة الوساطة ادلالية؛ -

 % من قيمة العقد، يتم إيداعو لدى شركة الوساطة؛20العميل مطالب بإيداع تأمُت ابتدائي يف حدود -

                                                           
 ، ص2004، دار وائل للنشر، عماف، ادارة االستثمارات: االطار النظري والتطبيقات العملية زلمد مطر، - 1
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ادلستقبلية ليتجو  يقـو العميل بإعطاء األمر للشركة لتقـو ىذه األخَتة باالتصاؿ مبمثلها ببورصة العقود-
إىل قاعة التداوؿ ومن خالؿ استخداـ اإلشارات الشفهية واليدوية )نظاـ ادلناداة( لتنفيذ األوامر، يف حاؿ 

 تنفيذ أمر العميل يتم إخطار الشركة ومن مث العميل لتعزيز عملية التعاقد؛

ند إرساؿ تقارير عملية تضمن غرفة ادلقاصة عملية التعاقد للطرفُت وتقـو بتسجيل رتيع العمليات ع-
 التعاقد من البورصة؛

التسوية اليومية تتم انطالقا من التأمُت االبتدائي ادلودع حبساب العميل لدى غرفة ادلقاصة من خالؿ -
من  Margin call إضافة أو خصم فارؽ السعر إىل/من حسابو بطريقة آلية.كما قد يتلقى العميل

 .2فاظ على رصيد التأمُتشركة الوساطة إليداع تأمُت إضايف للح

 يتم تداوؿ العديد من السلع وادلعادف واألوراؽ ادلالية يف أسواؽ العقود ادلستقبلية, ومن أعلها:

 الشعَت، االصوج ،الذرة ،احلبوب والزيوت: القمح. 

 السكر النب، ،السلع الغذائية: الكاكاو 

 الفضة.، الذىب، ادلعادف: النحاس 

  :الطبيعي.الغاز ، النفط اخلاـالزيوت 

 الدوالر ،اليورو ،أسعارا لفائدة: سندات اخلزينة. 

  :مؤشرات األسهمS&P500 

 اليورو، الدوالر االسًتايل ،اجلنيو االسًتليٍت مريكي،الدوالر اال، العمالت: الُت الياباين. 

 أهم سمات و خصائص العقود المستقبلية :  .2

 3مركز طويل اما الثاين يتخد مركز قصَت توفر طريف العقد وعلا ادلشًتي والبائع االوؿ يتخد. 
 .ظلطية شروط التعاقد فال تتباين العقود من عقد آلخر و ال ختضع لرغبة ادلتعاقدين 
 .غلري التعامل عليها من خالؿ السوؽ الرمسية لذلك تكوف قابلة للتداوؿ 

                                                           
 220 ص مسَت عبد احلميد رضواف، مرجع سبق ذكره، - 2
 153ص ، 2003، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عماف، واالسواق الماليةاالستثمارات ىوشيار معروؼ،  - 3
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  من القيمة الكلية للعقد .20ادلتعامل يف ىذه العقود يودع تامينا ال يتجاوز % 
  غلري استخداـ ىذه العقود ألغراض ادلضاربة أو نقل ادلخاطرة أو جملرد ادلراىنة على زلض اجتاىات

 األسعار.
 .بوسع ادلستثمر يف السوؽ الرمسية أف يتجنب االستالـ الفعلي للسلعة من خالؿ بيع العقد آلخر 
 .حتديد الثمن احلقيقي لؤلصل زلل التعاقد يف مستهل عقد الصفقة 
 العقود ادلس( تقبلية توصف رتيعها بأهناMarket to Market مبعٌت أهنا ختضع للتسوية )

( فيتم تعديل ذتن التعاقد يوميًا كلما تغَت سعر األصل زلل Daily Settlementاليومية )
 التعاقد .

  :ومتطلباتها المعامالت في سوق المستقبليات .3

 نقطتين هامتين:حتى تتم المعامالت في سوق المستقبليات يجب ان تتوفر 

يقصد باذلامش يف العقود ادلستقبلية ادلبلغ الذي غلب على ادلستثمر يف : Margin الهامش:  -
العقود ادلستقبلية إيداعو يف حساب مصريف وال غلوز لو التصرؼ يف الرصيد إال بعد انتهاء سرياف مفعوؿ 

عادة بتحديد قيمة  Futures Clearing houseالعقد،  وتقـو غرفة مقاصة العقود ادلستقبلية 
$ لكل 2500إىل  1500% من القيمة اإلرتالية للعقد )حوايل 10 -5اذلامش، والذي يًتاوح بُت 

عقد(، والغرض األساسي للهامش ىو حتقيق مبدأ اإللزاـ يف العقود ادلستقبلية، حيث أف إيداع ادلبلغ 
 العقد سواء أكاف ادلستثمر مشًتياً أـ بائعأ.يُعرب عن حسن نية ادلستثمر، ورغبتو اجلادة بااللتزاـ بشروط 

 ويوجد نوعاف من اذلامش:

  اذلامش ادلبدئيInitial Margin وىو مبلغ منخفض نسبياً بالقياس إىل حجم العقد, حيث :
 % من حجم العقد.10-5أنو وكما ذكرنا سابقاً يًتاوح بُت الػ 

  ىامش الوقايةMaintenance Margin ميكن أف يصل إليو رصيد : وىو احلد األدىن دلا
اذلامش، فإذا اطلفض رصيد اذلامش ادلبدئي عن ىذا احلد، فإنو غلب إيداع مبلغ إضايف مبا يكفي 

 إلعادة الرصيد إىل ادلبلغ ادلطلوب حسب اذلامش ادلبدئي.
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 Market -to-Makingتعديل القيمة السوقية للعقود المستقبلية  -

يعترب تعديل القيمة السوقية للعقود ادلستقبلية ادلهمة الرئيسية اليت تقـو هبا غرفة مقاصة العقود ادلستقبلية،  
ويطلب مكتب ادلقاصة من العميل فتح حساب وإيداع مبلغ يتحدد طبقاً لقيمة اذلامش ادلبدئي، باإلضافة 

ة أيضًا حبساب رحبية ادلستثمر يف العقد إىل ذلك حتدد غرفة ادلقاصة قيمة ىامش الوقاية، وتقـو ادلقاص
 :4بشكل يومي، فإذا ارتفع السعر السوقي فإف ادلستثمر يف عقد الشراء ػلقق رحباً ػُلسب كمايلي

 حجم العقد× السعر المستقبلي(  –)لسعر السوقي 

 وإذا اطلفض السعر فإنو يتكبد خسارة. 

 أما بالنسبة للمستثمر يف عقد البيع فإنو ػلقق رحباً إذا اطلفض السعر وػُلسب كمايلي:

 حجم العقد× السعر السوقي(  –)السعر المستقبلي 

 وإذا ارتفع السعر فإنو يتكبد خسارة.

، مث  ُتضاؼ وبناًء على حركة السعر يتم حساب الرحبية أو اخلسارة فور إغالؽ التعامل بالعقود يف هناية اليـو
الرحبية إىل رصيد العميل يف حُت خُتصم اخلسارة من رصيده، وإذا استمر العميل يف حتقيق خسائر لعدة أياـ 
متتالية واطلفض رصيد العميل حىت وصل إىل ىامش الوقاية أو أقل منو، يتم إشعار العميل بذلك فيما 

حلالة، إيداع ما يكفي من حيث يتوجب على العميل يف ىذه ا Margin Callُيسمى بإشعار اذلامش 
األمواؿ إلعادة الرصيد إىل رصيد اذلامش ادلبدئي، وغلوز للمستثمر خالؿ الفًتة اليت تسبق انتهاء العقد 
سحب أي رصيد يزيد عن رصيد اذلامش ادلبدئي، والذي قد ػلققو ادلستثمر نتيجة حتقيق العقد رحبية 

تستمر عملية التعديل حىت تاريخ انتهاء سرياف مفعوؿ وإضافة ىذه الرحبية إىل الرصيد أثناء التعديل، و 
، ويقصد تسوية العقد أف تقـو إدارة السوؽ بتغيَت أوضاع  العقد، حيث تتم تسوية العقد يف ذلك اليـو
ادلستثمرين يف السوؽ ليصبح ادلشًتي بائعًا والبائع مشًتياً، أي أف ادلستثمر يف عقد الشراء يشًتي األصل 

، وحُتسب رحبية أو الذي تعاقد على ش رائو بالسعر ادلستقبلي، ويبيعو بالسعر السوقي السائد يف ذلك اليـو
 خسارة العقد بناء على ذلك. 

                                                           
 359، ص 2010، 2ادلكتب اجلامعي احلديث، ط، مدخل الهندسة المالية :تقييم االسهم والسنداتزلمد صاحل احلناوي واخروف،  - 4
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وكذلك ادلستثمر يف عقد البيع حيث يبيع األصل الذي تعاقد على بيعو بالسعر ادلستقبلي ويشًتيو 
 بالسعر السوقي السائد، وحُتسب رحبيتو أو خسارتو بناء على ذلك

 يف السوؽ: التعامل بالعقود ادلستقبلية يوفر نوعُت من ادلزايا ىي ادلضاربة و التحوط اما  

 المضاربة 

وذلك باستخداـ ما يعرؼ مبيزة ادلتاجرة باذلامش أو الرفع ادلايل إذ يكفي أف يدفع ادلتعامل يف العقود سواء 
ادي يسعى لتحقيق أرباح عادية أو مشًتي أو بائع قيمة اذلامش ادلطلوب حىت يدخل السوؽ إما مستثمر ع

مضارب يسعى لتحقق مكاسب رأمسالية مرتفعة تنتج عن التقلبات السعرية إال أف ىناؾ رلموعة من 
الضوابط اليت تستخدـ يف أسواؽ العقود ادلستقبلية للحد من ادلغاالة يف ادلضاربة وىي أف تقـو إدارة السوؽ 

د األقصى للتقلبات اليت حتدث يف اليـو الواحد على أسعار بوضع مدى مسموح بو ػلدد احلد األدىن واحل
العقد حبيث ال غلوز ختطيها حىت لو اقتضى األمر وقف التعامل مع العقد ويتفاوت ىذا احلد حسب أنواع 

 األصوؿ.

وكاف لديو مبلغ  دوالر 300مستثمر يتوقع ارتفاع سعر أونصة الذىب عما ىو عليو إىل : 1مثال
 يريد استثمارىا يف الذىب  وتوفرت لدينا ادلعلومات التالية : دوالر 100000

 دوالر لالونصة 250سعر أونصة الذىب يف السوؽ احلاضر  -

 دوالر 275سعر األونصة يف سوؽ العقود ادلستقبلية للذىب تسليم سنة من اآلف  -

 %  8اذلامش ادلبدئي ادلطلوب دفعو للوسيط   -

 :اذا قاـ ادلتعاملوادلطلوب: إظهار ادلزايا ادلمكن حتققها من التعامل بالعقود ادلستقبلية 

 باستثمار ادلبلغ يف السوؽ احلاضر  .أ 

 باستثمار ادلبلغ يف السوؽ ادلستقبلية. .ب 

ويف  دوالر 290وذلك ضمن حالتُت: األوىل حتقق توقعات ادلستثمر يف ارتفاع السعر يف السوؽ احلاضر اىل
 دوالر لالونصة. 300ادلستقبلية إىل السوؽ 
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ويف السوؽ  دوالر 230واحلالة الثانية حدوث عكس ما توقع باطلفاض السعر يف السوؽ احلاضر إىل 
 لالونصة الواحدة.دوالر  220ادلستقبلية إىل 

  شراء من السوق الحاضر 

 )وحدة نقدية( 290إىل  250ارتفاع السعر من -      

 دوالر  116000=  290(* 250/ 100000صايف الربح ادلتحقق =)

 دوالر 16000= 100000- 116000                               

  230إىل  250اطلفاض السعر من-      

 دوالر 8000-= 100000- 92000= 230(*100000/250صايف اخلسارة =)

 % 8-العائد السالب على االستثمار = 

 2 سوق المستقبلية: شراء من ال 

 (دوالر لؤلونصة الواحدة) 300إىل  275ارتفاع السعر من -

% أي لكل اونصة من الذىب يشملها العقد على ادلستثمر أف يسلم للوسيط  8اذلامش ادلبدئي ادلطلوب 
شلا يعٍت أف قيمة العقود اليت ميكن شراءىا مبا لدية من ماؿ يعادؿ ، ( 250% * 8أي ) 20مبلغ قدره 
 دوالر لؤلونصة  5000= 100000/20

 دوالر  125000(= 275-300) 5000صايف الربح =

أضعاؼ العائد الذي كاف سيتحقق  8أي ما يعادؿ ، %  125يكوف العائد احملقق من االستثمار 
 باستثمار ادلبلغ يف السوؽ احلاضر 

 دوالر لؤلونصة 220اىل 275اطلفاض السعر من -

 دوالر 275000-( =275-220) 5000صايف اخلسارة =

ضعف من خسارتو اليت كاف سيحققها لو استثمر ادلبلغ يف  34 ما يعادؿ% أي  275-العائد السليب =
 سوؽ احلاضر 
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 التحوط 

 : 2مثال

 جنيومليوف  50قدرت قيمتها مببلغ  سلعدلانية على استَتاد أ/ تعاقدت شركة أمريكية مع شركة 1/1يف 
مقابل الدوالر عند  جلنيوا/ وبقصد التحوط من سلاطر ارتفاع سعر 30/9على أف تسدد قيمة الصفقة يف 

استحقاؽ تسديد ذتن الصفقة أبرمت الشركة األمريكية يف نفس التاريخ يف سوؽ العقود ادلستقبلية وبواسطة 
لكل عقد تساوي  نيوجليوف م12.5بقيمة امسية قدرىا جلنيواعقود مستقبلية لشراء  4احد بيوت الوساطة 

  نيوجمليوف  100يف رلملها قيمة الصفقة ادلتعاقد عليها أي 

 لذا لكي نالحظ التحوط نفًتض التايل:

 جلنيوادوالر /0,45/ يساوي 1/1الفوري مقابل الدوالر بتاريخ الصفقة  جلنيواسعر  -

 جلنيوادوالر / 0,65سعر التسوية ادلتفق عليها يف العقد  -

 جلنيوادوالر/0.70/ يساوي 30/9مقابل الدوالر بتاريخ استحقاؽ السداد  جلنيواسعر  -

 / 1/1القيمة اإلرتالية للصفقة بالدوالر بتاريخ 

 مليوف دوالر  22.5= 0,45مليوف * 50

 بالدوالر حسب سعر التسوية )اآلجل( تتكلفة العقود ادلستقبلية ادلشًتا

 مليوف دوالر  32.5=0.65*12,5*4

 / 30/9مة اإلرتالية للصفقة بسعر صرؼ ادلارؾ الفعلي يف القي

 مليوف دوالر  35=0,70*12,5*4

( مقابل 22.5-32,5دوالر ) ليوفمنالحظ أف الشركة بشراء العقود ادلستقبلية قد فضلت أف تدفع اآلف 
اريخ استحقاؽ مقابل الدوالر سوؼ ػلدث يف ت جلنيواتامُت نفسها من سلاطر ارتفاع كانت تتوقعو يف سعر 

 / 30/9ذتن الصفقة يف 
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كذلك الشركة بسبب توقعاهتا بارتفاع األسعار زتت نفسها بفضل ذلك العقد من سلاطر كانت سوؼ 
 مليوف دوالر( 2,5=  22.5 – 35تتحملو وقدرىا )

ار دوالر قد زتاىا من خسائر كانت ستتحملها لو مل تقم بالتحوط مبقد ليوفمأي أف تضحية الشركة مببلغ 
أي الشركة عندما جلأت إىل التحوط قد حققت وفر صايف يف نفقاهتا عما كانت  ،مليوف دوالر 2,5

 مليوف دوالر 1.5=  1 - 2,5ستتحملو لو مل تتحوط قدره 

إف الغرض الرئيسي للتحوط ىو أنو قد اضلصر باف الشركة األمريكية استفادت منو يف أف حتدد مسبقا قيمة 
  على استعداد لتحملها اتقاء لشر خسائر كبَتة كانت تتوقع حدوثها. اخلسارة اليت كانت

 على العمالتالعقود المستقبلية حالة دراسة ثانيا: 

يعرؼ العقد ادلستقبلي للعمالت الصعبة على انو التزاـ بالشراء او البيع لكمية معينة من العملة الصعبة 
 خصوصيات ىذه العقود: العقد، ومنبلي، بسعر زلدد حلظة ابراـ بتاريخ الحق او مستق

 ادلبالغ تكوف ظلطية: فمثال يف سوؽ النقد الدويل بشيكاغو مبالغ اىم العمالت ادلتبادلة ىي كالتايل: -

، الُت الياباين 62500، اجلنيو االسًتليٍت 100000الدوالر الكندي  10000الدوالر االسًتايل 
 .125000، الفرنك السويسري 12500000

عمالت بعدد الدوالر مقابل وحدة من العمالت االجنبية، اي اف الدوالر يعترب كعملة سعر تسعر ال -
 GBP/USDمثال: 

 اجاؿ االستحقاؽ معيارية او ظلطية: مارس، جواف، سبتمرب، ديسمرب. -

وىي   Tickالتقلبات ختتلف حسب العمالت، حيث القيمة االصغر يف تغَت سعر الصرؼ تسمى  -
 1000=0.01*100000سنتيم من الدوالر، فقيمة التقلب مثال للدوالر الكندي ىو  0.01مساوية 
USD 

 دوالر لكل عقد 1000يف حالة الشراء او البيع غلب دفع وديعة ضماف قيمتها  -

ي اسعار صرؼ العقود ادلستقبلية ختتلف عن االسعار الفورية بنفس ادلنطق بالنسبة لؤلسعار اآلجلة. وى -
قريبة جدا من االسعار اآلجلة لنفس العملة ونفس ادلدة، لكن اذا كاف السعر االجل وادلستقبلي لنفس 
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االجل سلتلفُت فانو ميكن الشراء من السوؽ االجل اذا كانت العملة منخفضة والبيع يف نفس الوقت لعقود 
 قة.مستقبلية، وػلقق ادلتعامل ربح بدوف خطر مع فرضية عدـ وجود تكاليف الصف

 .5ميكن استعماؿ العقود ادلستقبلية ألغراض ادلضاربة، ادلراجحة، والتغطية من خطر الصرؼ -

 اتمام العمليات: ةطريق -1

من اجل ادلشاركة يف السوؽ غلب دفع اوال وديعة ضماف اىل شركة السمسرة وىي الوسيط بُت          
  اىل غرفة ادلقاصة وىذا حسب الشكل التايل:الزبوف)ادلشًتي، البائع( و غرفة ادلقاصة واليت تسدده 

من  Xوىو شركة السمسرة  اشًتت من سوؽ العقود ادلستقبلية عقدا عن طريق الوسيط  Aادلؤسسة 
 .Yاليت مرت عرب شركة السمسرة  Bادلؤسسة 

ب مبجرد مرور العمليات تتم االلتزامات جتاه غرفة ادلقاصة ، ويف يف كل يـو  غرفة ادلقاصة تقـو حبسا
وضعية كل متعامل، فاذا كاف سعر الصرؼ العقود ادلستقبلية  قد تطور تقـو بنداءات من اجل ايداعات 
اضافية، اذا ارادت ادلؤسسة اعادة بيع عقدىا ، تعطي امرا اىل شركتها للسمسرة  اليت جتد مشًتي اخر ، 

الحظ يف اسواؽ العقود وبذلك تسجل رحبا او خسارة حسب تطور السعار صرؼ العقود ادلستقبلية. وادل
ادلستقبلية  اف اغلب العقود ال تؤدي اىل تسليم االصل زلل التعاقد، ويتم اهناؤىا قبل تاريخ االستحقاؽ 

 باخد مركز عكسي.

 مبدأ التغطية: -2

مبدأ التغطية يف ىذا السوؽ ىو تعويض خسارة يف السوؽ الفوري بواسطة ايراد او ربح تقريبا          
االعلية يف سوؽ العقود ادلستقبلية، اي اخد يف سوؽ العقود ادلستقبلية مركز عكسي لذلك مساوي يف 

الذي كاف يف السوؽ الفوري، حيث اف شراء عقد مستقبلي ػلمي ضد ارتفاع العلمة الصعبة للعقد، اما 
  بيعو فيحمي ضد اطلفاض العملة الصعبة للعقد.

                                                           
، ادلشتقات، العقود ، اجلزء الثاينالتوريق والمشتقاتالفكر الحديث في ادارة مخاطر الهندسة المالية باستخدام منَت ابراىيم ىندي،  - 5

 . 311االجلة، والعقود ادلستقبلية، مرجع سبق ذكره، ص 
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فرنك سويسري يسدد  1000000شركة امريكية قامت بتصدير سلع اىل زبوف سويسري  مببلغ  :مثال
على ثالثة اشهر مثال مارس، حتاوؿ الشركة التغطية من خطر الصرؼ عن طريق العقود ادلستقبلية وكانت 

 الشروط التالية:

     CHF/USD=0.7205سعر العقد ادلستقبلي  

 CHF/USD=0.7        S  : السعر الفوري 

  CHF/USD=0.72        F  :  السعر االجل

         CHF/USD=0.7005الشركة تعيد الشراء بسعر    

 العمليات تتم كما يلي:

مليوف فرنك  1عقود مستقبلية لشهر مارس مببلغ  8تسديد وديعة ضماف من طرؼ الشركة وتبيع 
 سويسري.

تسديد ايداعات اضافية  اذا كاف سعر صرؼ العقد خالؿ كامل الفًتة  اي ثالثة اشهر بإمكاف الشركة 
 ارتفع ، او بالعكس سيسجل حساهبا الدائن مكاسب اذا كاف تطور سعر العقد مناسبا ذلا.

  0.7005يف شهر مارس الشركة تقـو بإعادة الشراء للعقود بسعر 

، اي 0.7205 من خالؿ ادلثاؿ الشركة قامت بإعادة شراء العقود بسعر صرؼ اقل من سعر صرؼ البيع
 20000دوالر امريكي وىو مبلغ يعوض خسارة الفرصة البديلة  20000اهنا حققت ارباحا مساوية اىل 

دوالر الذي سجلتو الشركة مقارنة بادلبلغ ادلخصـو حلظة البيع، يف جانفي اذا اخدنا سعر الصرؼ االجل 
كن توضيح اكثر من خالؿ كسعر صرؼ متوقع فاف مبلغ االيداع االويل قد مت اسًتجاعو. ومي  0.72

 اجلدوؿ التايل:

 : عمليات السوق الفوري وسوق العقود المستقبلية4جدول 

 سوق العقود المستقبلية السوق الفوري 

 0.7205بيع العقود بسعر  - ادلبلغ ادلسبق للمجموع احملصل جانفي
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1000000*0.72 = 720000 
USD 

 عدد العقود -

 1000000/125000=8 

 مبلغ العقود -

125000*8*0.7205=720500 

 0.7سعر الصرؼ الفوري  مارس

 الشركة تبيع الفرنكات يف السوؽ

 دوالر 700000=0.7*1000000

 خسارة الفرصة البديلة

 دوالر 20000=720000-700000

 0.7005اسعار العقود مارس 

 0.7005اعادة شراء عقود بػ

 استالـ 

 دوالر700500=0.7005*1250000*8

 العقودالربح يف اسواؽ 

 دوالر  20000= 720500-700500

ادف ادلبلغ الذي حتصلت عليو الشركة من اجل مليوف فرنك سويسري يساوي اجملموع ادلستلم عند بيع 
 الفرنكات بالسعر الفوري مضافا اليها االيراد يف سوؽ العقود ادلستقبلية 

700000 + 20000 = 720000 USD 

 نظام الهامش في العقود: -3

النظاـ يتطلب من طريف العقد سواء البائع او ادلشًتي ايداع نسبة من قيمة العقد لدى السمسار وفق ىذا 
بعد ابراـ العقد مباشرة، ىذه النسبة ىي ضماف حلماية ادلتعاملُت من سلاطر التخلف عن الوفاء بااللتزامات 

لسوؽ، ويستخدـ ادلًتتبة عن العقد، وتتغَت قيمة الضماف حسب االسعار يف السوؽ وحسب شروط ا
ىامش الضماف يف تغطية اخلسائر يف قيمة العملية عند اعادة تقييمها يف هناية كل يـو وحسب اسعار 

 االنغالؽ.
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جنيو، والتسليم يف ديسمرب بسعر  25000مثال: مشًتي يطلب من مسسار شراء عقد مستقبلي مببلغ 
GBP/USD=2              

  جنيو 50000=  2*  25000قيمة العقد: 

 دوالر 1500=  0.03*  50000من مبلغ العقد وتساوي: 3نسبة اذلامش 

    GBP/USD=1.98اذا افًتضنا اف اجلنيو اطلفض اىل 

 دوالر 500=  0.02*  250000ستلحق بادلشًتي خسارة قدرىا :

 دوالر 1000=  500 – 1500قيمة اذلامش اجلديد: 

  GBP/USD=1.95اذا افًتضنا اف اجلنيو اطلفض ايضا اىل 

 دوالر. 480750=  1.95*  250000تصبح قيمة العقد تساوي 

دوالر قبل بداية العمل يف اليـو ادلوايل ألجل بلوغ  250يف ىذه احلالة يتوجب على ادلشًتي ايداع مبلغ
 دوالر يطلق عليو بوديعة ضماناو ىامش وقاية. 250احلد االدىن للهامش، وادلبلغ 

يم اليومي عن ارباح، فانو يتم سدادىا للمشًتي بشرط بقاء احلد االدىن من اذلامش اذا اسفرت نتائج التقي
للمتعامل عند  دوالر. ويبقى ىذا اذلامش يف غرفة ادلقاصة ما بقي مركز ادلتعامل مفتوحا، ويعاد 10000

  تصفية ادلركز. 

 العقود اآلجلةثالثا: 

 :وانواعها مفهوم العقود اآلجلة -1

عقود بُت طرفُت أساسيُت أما لبيع أو شراء أصل معُت وبتاريخ معُت يف ادلستقبل وتستخدـ  ىي 
البنوؾ وادلستثمرين ىذه العقود لتفادي تعرضها دلخاطر تقلبات أسعار الصرؼ يف رلاؿ االستثمارات 

 الدولية.
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وف العقود ادلستقبلية نوع من تتشابو العقود ادلستقبلية والعقود اآلجلة بدرجة كبَتة، حىت اف الكثَتين يعترب 
سلعة تشمل على منتجات زراعية  175العقود اآلجلة غَت أنو يتم تداوذلا يف بورصات منظمة، وبأكثر من 

 وحيوانية وصناعية ومعادف ذتينة وعادية وعمالت باإلضافة إىل األسهم والسندات

اليت تتعرض أسعارىا لذبذبات لقد بدا التعامل بعقود اآلجلة يف رلاؿ ادلنتجات الزراعية أوال و  
شديدة وبالتايل انعكاس ذلك على ادلنتجُت والصناعيُت الذين ػلتاجوف ىذه ادلواد للتصنيع ولتخفيف خطر 
التذبذب نشأت فكرة ىذه العقود واليت كاف ىدفها يف البداية حتديد أسعار ادلنتجات الزراعية ادلستقبلية 

ة اليت تنتج عن تقلبات األسعار وبعد ذلك دخل ادلضاربوف إىل ىذه حلماية ادلزارعُت والصناعيُت من اخلسار 
األسواؽ الستغالؿ تقلبات األسعار وحتقيق األرباح رغم أهنم ال ػلتاجوف تلك السلع وبالتايل يتلخص 
الدور االقتصادي ألسواؽ العقود اآلجلة على نقل أخطار تقلبات األسعار من كاىل الزراعيُت والصناعيُت 

 .6يتحملوهنا إىل كاىل ادلضاربُت الذين لديهم استعداد لتحمل ىذه ادلخاطر لتحقيق األرباح الذين ال

 ىناؾ أنواع سلتلفة من العقود اآلجلة، ومن اعلها: و 

 العقود اآلجلة للعمالت: اليت ختتص ببيع وشراء العمالت األجنبية يف البورصات احمللية والعادلية  . أ

 اليت ختتص بالقروض والفائدة على ادلقًتضُت لتلك األمواؿ العقود اآلجلة ألسعار الفائدة:  . ب

العقود اآلجلة دلؤشرات األسهم: ختتص بأسعار األسهم من قبل ادلشاركُت من أصحاب األمواؿ ادلستثمرة 
 :7بادلشاريع االستثمارية

 العقود اآلجلة: واركان مميزات وخصائص -2

 تتميز العقود اآلجلة مبا يلي: 

 عقد بُت طرفُت ػلتمل حصوؿ أي منهم على مكاسب أو خسائر. . أ

تعرض أطراؼ العقد اآلجل دلخاطر االئتماف واليت تنتج عن عدـ قدرة احد األطراؼ على الوفاء  . ب
 بالتزاماتو 

                                                           
 44بوصبيع ربيع، مرجع سبق ذكره، ص  - 6
 .45بوصبيع ربيع، مرجع نفسو، ص  - 7
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تلك العقود دتتاز مبرونة يف التفاوض على أي شرط من شروطها مبا يتفق من طريف العقد ودتتاز  . ت
 بسهولة االستخداـ. 

 العقد األجل من أركاف أساس، إذ ال يتم أبراـ العقد األجل يف حاؿ غياب احدعلا وىي:  يتكوفو 

 الطرؼ األوؿ : مشًتي العقد  . أ

الطػػػرؼ الػػػذي يقػػػـو بػػػدفع ادلبلػػػغ ادلتفػػػق عليػػػو يف العقػػػد إىل الطػػػرؼ الثػػػاين يف مقابػػػل حصػػػولو علػػػى  وىػػو
ادلوجػػود األسػػاس )كػػاألوراؽ ادلاليػػة( , ويػػتم ذلػػك يف تػػاريخ التنفيػػذ احملػػدد يف العقػػد ويػػدخل كػػال الطػػرفُت يف 

 التفاوض على شروط معينة، ويكوف حبسب رغبات واحتياجات كال الطرفُت 

 لثاين )بائع العقد( الطرؼ ا . ب

الطرؼ الذي يلتـز بتقدًن ادلوجود األساس )األوراؽ ادلالية( يف التاريخ ادلتفق عليو واحملدد يف العقد  وىو
 مقابل حصولو على ادلبلغ ادلتفق عليو من الطرؼ الثاين )ادلشًتي(.

 بين عقود الخيار والعقود المستقبلية االختالف -3

تتفق العقود ادلستقبلية مع عقود اخليار يف أف كاًل منهما يعترب نوعاً من ادلشتقات ادلالية اليت توفر للمستثمر 
فيها درجة عالية من مزايا الرفع ادلايل اليت تتيح لو استخدامها بشكل أوسع يف أغراض ادلضاربة والتحوط. 

ن حيث طبيعة االلتزامات اليت تنشأ عن  لكن مع ذلك توجد بينهما بعض أوجو االختالؼ وذلك سواء م
كل منهما أو من زاوية ادلخاطر احمليطة بالتعامل فيهما, وميكن حصر أوجو اخلالؼ الرئيسية بينهما يف 

 مايلي:

العقد ادلستقبلي عقد حقيقي ملـز لكل من طرفيو بتنفيذ ما مت عليو االتفاؽ عند حلوؿ تاريخ  -1
 ا يًتؾ عقد اخليار دلشًتي اخليار يف تنفيذ العقد من عدمو.التسوية ادلنصوص عليو يف العقد بينم

يًتتب على العقد ادلستقبلي صفقة شراء أو بيع فعلية )لكنها مؤجلة( تتم بُت طرفيو, وتنصب ىذه  -2
الصفقة عل أصوؿ أو سلع حقيقية حتدد يف شروط العقد, أما عقد اخليار فال يًتتب عليو يف الغالب 

وإظلا ينصب العقد على شراء)حق شراء أو حق بيع( أصل معُت بشروط  عملية بيع أو شراء فعلية
 معينة.
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يدفع كل من طريف العقد ادلستقبلي للوسيط )بيت التسوية( ىامشًا معينًا بنسبة معينة من القيمة  -3
اإلرتالية للعقد وذلك لتأمُت الوفاء بالتزامات كل منهما لآلخر. لكن ىذا التأمُت ىو مبثابة دفعة 

سًتد عند إصلاز التسوية لدى انتهاء أجل العقد. أما يف عقد اخليار فمشًتي اخليار ىو وحده مقدمة ت
فقط من يدفع العالوة أو ادلكافأة وتعترب ىذه العالوة مبثابة ذتن عقد اخليار لذا اليتم اسًتدادىا. لكن  

ىامشًا ُيسلم للوسيط  كما ىو احلاؿ بالنسبة للعقد ادلستقبلي يدفع زلرر اخليار يف كثَت من االحياف 
 كضمانة للوفاء بالتزاماتو جتاه مشًتي اخليار.

يتعرض ادلستثمر خصوصًا ادلضارب يف العقود ادلستقبلية لدرجة عالية جدًا من ادلخاطر تتجاوز  -4
تلك اليت يتعرض ذلا ادلستثمر يف عقود اخليار. ذلك ألنو يف حُت ال تتجاوز اخلسارة اليت يتحملها 

مة العالوة أو ادلكافأة اليت يدفعها حملرر اخليار فإف خسارة ادلستثمر يف العقد ادلستقبلي مشًتي اخليار قي
 ميكن أف تشمل القيمة اإلرتالية للعقد.

 :العقود اآلجلة والمستقبلية االختالف، المزايا، العيوب بين -4

رغم التفرقة الدائمة بُت العقود اآلجلة والعقود ادلستقبلية إال أهنما أصل واحد، فقد ذىب صندوؽ 
النقد الدويل من خالؿ دراسة أعدىا عن ادلشتقات ادلالية إىل أف "العقود اآلجلة اليت غلري التعامل عليها 

إىل التقارب بينهما من حيث يف سوؽ منظمة يطلق عليها العقود ادلستقبلية"، كما أشارت ىذه الدراسة 
 Nonوكذا أف كل عقد منهما ال يتوقف على غَته  Binding contractsإلزامية العقود 

contingent  

 أما عن أوجو االختالؼ فهي كاآليت:

العقود اآلجلة غلري التعامل عليها يف األسواؽ غَت الرمسية بينما العقود ادلستقبلية يف األسواؽ  -1
 الرمسية؛

 العقود ادلستقبلية رتيعها ظلطية عكس العقود اآلجلة يتم تفصيلها وفقا لرغبة واتفاؽ ادلتعاقدين؛ -2
العقود ادلستقبلية ختضع للتسوية اليومية وفقا لفروؽ األسعار بالسلب أو اإلغلاب؛ أما العقود  -3

لنظاـ حسب اآلجلة فهي ال ختضع للتسويات اليومية رغم ورود بأحد ادلراجع أهنا قد ختضع ذلذا ا
 رغبة طريف التعاقد؛
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العقود ادلستقبلية تلـز طريف التعاقد بإيداع تأمُت إبتدائي لدى غرفة ادلقاصة، وكذا التأمُت    -4
 اإلضايف كضماف بينما ال يوجد ىذا االلتزاـ يف العقود اآلجلة؛

لزمة وال خالفا دلا جاء بو عديد الكتاب وأقره صندوؽ النقد الدويل من كوف العقدين ىي عقود م -5
تتوقف على غَتىا إال أف أحد ادلراجع ادلهمة حتت عنواف "تسليم السلعة زلل التعاقد" ذكر أف 
العقود اآلجلة يدخلها ادلستخدموف بغرض نقل ادللكية والتسليم الفعلي دلوضوع العقد على عكس 

 العقد ادلستقبلي الذي يتضمن تعويض وتسوية نقدية.
تسليم األصوؿ )إال نادرا( يف العقود ادلستقبلية ليس لكوهنا غَت ملزمة  عدـ  Chanceوقد فسر 

 وإظلا ألنو يتم إقفاؿ مراكز ادلتعاملُت يف ىذه األسواؽ قبل انتهاء ادلدة بالتعويض.

 :نذكر مايلي اآلجلةمزايا وعيوب العقود المستقبلية مقارنة بالعقود ومن 

  المزايا: -أ

 .(يف التفاوض )حوؿ أي شروط يف العقد مرونة -

 سهولة االستخداـ.  -

 .تنطوي على سلاطرة ائتماف قليلة مقارنة بالعقود اآلجلة -

 .أكثر سيولة من العقود اآلجلة بسبب إمكانية تصفية العقد عند الرغبة يف ذلك -

 العيوب: -ب

 . على الوفاء بالتزاماتوتعرض أطراؼ العقد دلخاطر االئتماف نتيجة عدـ قدرة أحد الطرفُت -

 أقل سيولة، حيث ال ميكن ألي طرؼ اخلروج من العقد إال بوجود من ػلل زللو. -

ألف العقود ادلستقبلية ظلطية و زلددة الشروط بواسطة البورصة، فأنو ال ميكن تطويعها لتلبية رغبات  -
 .8أطراؼ العقد

 
                                                           

، ، 2001الدار اجلامعية، القاىرة، مصر،، ، المفاهيم، ادارة المخاطر، المحاسبةالمشتقات الماليةطارؽ عبد العاؿ زتاد،  - 8
 .113-112ص



 السنة األولى ماستر نقدي وبنكي             اد: الدكتور: شرقرق سمير        من اعد       هندسة المالية                  مطبوعة ال

77 
 

 :والمستقبلية اآلجلة والعقود الخيارات، بين الفروقات -5

 وادلستقبلية يف اجلدوؿ التايل: اآلجلةميكن تلخيص اىم الفروؽ بُت عقود اخليارات والعقود 

 والمستقبلية اآلجلة والعقود الخيارات عقود بين الفروق همأ: 5جدول 
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 Swap Contractالمحور الرانع: عدود المبادلة 

 
 ماىية ادلبادالت.ألوال: 
 نواع عقود ادلبادلة:أثاقيا: 

 عقود مبادلة أسعار الفائدة -1
 عقود مبادلة البضائع -2
 Swaptionsادلبادالت االختيارية:  -3
 Currency Swapsمبادلة العمالت  عقود -4

 سلاطر عقود وعمليات ادلبادالت:ثالثا: 
 بالنسبة لعقود مبادالت الفائدة: -1
 بالنسبة لعقود مبادالت العمالت: -2

 مبادالت العمالترانعا: تسعير عدود 
 
 

 أهداف المحور:
 وكيفية شرائها وبيعها وانواعها واىم خصائصهاادلبادالت عقود معرفة   -

 كيفية تقييم عقود مبادالت العمالتمعرفة   -
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 .لوتطورها ألوال: ماهية المبادالت
 عقود خاصة سلاطر تغري سعر الفائدة، وتعترب ، دلبادلة أحد أدوات تغطية ادلخاطردتثل عقود ا

 األدوات استخداًما.ادلتغرية من أكثر مبادلة معدل الفائدة الثابتة مبعدل الفائدة 
حيث  Forward Contractsوتعرف عقود ادلبادلة بأهنا سلسلة من العقود الحقة التنفيذ 

وعقد ادلبادلة ملزم  ،يتم تسوية عقد ادلبادلة على فًتات دورية )شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، ...(
اح أو ، كما أن ادلتحصالت أو ادلدفوعات )األربعلى عكس ما ىو معروف ىف عقود اخليار لطرىف العقد

، يضاف إىل ذلك أن عقد ادلبادلة ال يتم ستقبليةاخلسائر( ال يتم تسويتها يومًيا كما ىو احلال ىف العقود ادل
تسويتو مرة واحدة كما ىو احلال ىف العقود الحقة التنفيذ، ولذلك يعرف عقد ادلبادلة بأنو سلسلة من 

ا ادلتعددة باالضافة اىل ادارة ادلخاطر والتغطية ويلجأل لعقود ادلبادلة الستخداماهت العقود الحقة التنفيذ،
فهي توفر للمتعمل االستفادة من الفارق بني سعر االقراض واالقًتاض، كذلك فهي تتميز مبرونة كبرية 

 :2ويتضمن عقد ادلبادلة العناصر التالية ،1باالضافة اىل اخنفاض تكلفتها
 طرفا العقد -
 االلتزام او االصل زلل التعامل -
 ادلقبوضات او ادلدفوعات زلل ادلقايضةقيمة  -
 العملة زلل ادلقايضة او التعامل -
 السعر االجل دلقايضة العملة ادلتفق عليها -
 مدة سريان العقد -

لقد عرفت عقود ادلبادلة صلاحا كبريا يف االسواق ادلالية يف الثمانينات والتسعينات من القرن 
ستينات، اما عقود مبادلة العمالت ادلاضي، حيث ظهر اول عقد مبادلة للعمالت وسط ال

، لتتطور اىل حوايل 3مليار دوالر 2حبوايل  1980بداية الثمانينات، قدرت عقود ادلبادلة عام 
حسب بنك التسويات الرمسية عقود  2016، لتصل سنة 1997مليار دوالر سنة  4000

 .4بليون دوالر 686000مبادلة الفائدة وحدىا حوايل 
 

                                                 
 .2010، الكويت ، 2ادلشتقات ادلالية، نشرة توعية يصدرىا معهد الدراسات ادلصرفية، العدد  - 1
، رللة اماراباك، اجمللد 0202-0222اثر تدالول عدود المبادالت ف  اسواق المشتدات الماليةللفترة من عباس فؤاد عباس حسن،  - 2
 .148-147، ص 2018، 28، العدد9
 ، ص2011، دار اليازوري، عمان االردن، 1، طالمشتدات المالية: عدود المشتدات، الخيارات المبادالتحاكم الربيعي واخرون،  - 3
 https://www.bis.org/statisticsالتسويات الدولية على ادلوقع: احصائيات بنك  - 4
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 المبادلة:ثاقيا: اقواع عدود 
 ومن  أىم أنواع عقود ادلبادلة.

عقود مبادلة أسعار 
 الفائدة

Interest Rate 
Swaps 

 عقود مبادلة العمالت 
Currency 

Swaps 

 عقود مبادلة البضائع 
Commodity 

Swaps 

حق االختيار  
على عقود 

 ادلبادلة
Swaption 

       
عقود مبادلة معدل 
 الفائدة الثابتة بادلتغرية

Fixed for 
Floating 
Swaps 

عقود مبادلة األوراق  
ادلالية ذات معدل 
الفائدة ادلتغري وغري 

 Capsادلقيد 

عقود مبادلة األوراق  
ادلالية ذات معدل 
 الفائدة ادلتغري وادلقيد

Floors 

عقود ادلبادلة  
 ادلختلطة

Collars 

       
حقوق االختيار على   

عقود مبادلة األوراق 
ذات معدل ادلالية 

الفائدة ادلتغري وغري 
 Captionادلقيد 

    

 حيث أن:
على ادلبادلة،  Optionىى حقوق اختيار : Swaptions* حدوق اختيار المبادالت 

 .Call Optionأو حقوق اختيار شراء  Put Optionوقد تكون ىذه احلقوق حقوق اختيار بيع 
ىى عقود مبادالت  :Caps* عدود مبادلة ألوراق مالية ذات معدل فائدة متغير لوغير مديد 

تتم على أوراق مالية ذات معدل فائدة متغري، وىف نفس الوقت غري مقيد )أى سعر الفائدة( حبدود دنيا أو 
 . Capsعليا ويشار إليها بعقود مبادلة 

ىي عقود  :Floorsير لوغير مديد * عدود مبادلة ألوراق مالية ذات معدل فائدة متغ
مبادالت تتم على أوراق مالية ذات معدل فائدة متغري، ولكنها يف نفس الوقت )أي سعر الفائدة( زلدد 

 (.Floorsبسقف أو حد معني، سوف يشار إليها بعقود مبادلة )
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* حدوق االختيار عل  األلوراق المالية ذات معدل الفائدة المتغير لوغير المديد 
Caption:  ىي حقوق اختيار بيعPut  أو شراءCall  تتم على عقود مبادلة األوراق

 ادلالية ذات معدل الفائدة ادلتغري وغري ادلقيد.
تنطوي عقود ادلبادلة ادلختلطة على اختاذ موقف طويل  :Collars* عدود المبادلة المختلطة 

وىف نفس الوقت  Cap)أي شراء( عقد مبادلة أوراق مالية ذات معدل فائدة متغري وغري مقيد األجل 
 .Floorاختاذ موقف قصري األجل )أى بيع( عقد مبادلة أوراق مالية ذات معدل فائدة متغري ومقيد 

 Interest Rate Swaps5عدود مبادلة أسعار الفائدة  -0
 أركان عدد مبادلة أسعار الفائدة  -
ميثل الطرف األول لعقد ادلبادلة، حيث يقوم ىذا الطرف  Fixed Payerالفائدة الثابتة  دافع -أ    

ويهدف  ،مقابل احلصول على الفائدة ادلتغرية لذلك يطلق عليو "دافع الفائدة الثابتة" يفبدفع الفائدة الثابتة 
األساس إذا كان معدل الفائدة ىذا الطرف إىل التحوط ضد سلاطر ارتفاع معدالت الفائدة، وعلى ىذا 

 )احملرر(. الثاينادلتغرية أعلى من معدل الفائدة الثابتة حيصل ىذا الطرف على الفرق من الطرف 
لعقد ادلبادلة، حيث يقوم بدفع  الثاينميثل الطرف :  Floating Payerدافع الفائدة ادلتغرية  -ب    

ويهدف لق عليو "دافع الفائدة ادلتغرية"، لثابتة، لذلك يطالفائدة ادلتغرية ىف مقابل احلصول على الفائدة ا
ىذا الطرف إىل التحوط ضد سلاطر اخنفاض معدالت الفائدة، وعلى ىذا األساس، إذا ما اخنفض معدل 

 الفائدة ادلتغرية عن معدل الفائدة الثابتة حيصل ىذا الطرف على الفرق من الطرف األول )ادلشًتى(.
ىو سعر الفائدة الثابت ىف العقد والذى : Fixed Interest Rateثابتة معدل الفائدة ال -ج    

يتفق عليو الطرفان وحيصل عليو الطرف الثاىن )احملرر( ىف مقابل أن يدفع للطرف األول )ادلشًتى( معدل 
 الفائدة ادلتغري.

عقد ادلبادلة على أن  طريفقد يتفق : Floating Interest Rateمعدل الفائدة ادلتغري   -د    
يكون سعر الفائدة ادلتغري ىو متوسط سعر الفائدة ىف السوق حلظة تسوية عقد ادلبادلة، ويعترب سعر الفائدة 

 LIBOR (London Inter – Bank Offering Rate) ادلتغري احملسوب على أساس
دة على القروض بني البنوك ىف سوق عقود ادلبادلة وىو معدل الفائ يفأكثر أسعار الفائدة ادلتغرية استخداًما 

 الدوالر األوريب )اليورو دوالر(. 
، سنويتتم تسوية عقد ادلبادلة على أساس دورى متفق عليو )ربع :  Settlementالتسوية  -ىـ    

، ..( وجتدر اإلشارة إىل أن تسوية عقود ادلبادلة ال تتم يومًيا لذلك يطلق على األرباح أو سنوينصف 

                                                 
 .332، ص 2000، 1اجلامعية للنشر والتوزيع، ط الدار ،نورصة االلوراق المالية نين النظرية لوالتطبيقزلمد صاحل احلناوي،  - 5
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، كذلك يالحظ أن عملية التسوية تتم على أساس معدل د ادلبادلة أرباح أو خسائر ورقيةعق يفاخلسائر 
الفائدة ادلتغري ىف الفًتة الىت تسبق عملية التسوية مباشرة بادلقارنة مبعدل الفائدة الثابت، فلو أن عقًدا 

سبتمرب تتم على أساس  15سبتمرب، فإن التسوية ىف  15مارس و 15للمبادلة تتم تسويتو مرتني سنويًا ىف 
 سبتمرب. 15آخر سعر دلعدل الفائدة ادلتغري قبل يوم 

ىو ادلبلغ ادلتفق عليو بني طرىف عقد ادلبادلة وميثل : Amount of Swapقيمة عقد ادلبادلة  -و     
 قيمة عقد ادلبادلة نفسو.

 حالة عملية عل  عدود مبادلة أسعار الفائدة الثانتة نالمتغيرة:  -
مبعدل عائد  عقاريقرض استثمار  يفمليون جنيو من أمواذلا  ( تستثمرxأن الشركة ) نفًتض 
 ( باحلصول على ىذه األموال من البنك مبعدل فائدة متغري.x% وتقوم الشركة )14.25

معدالت الفائدة  ارتفاع دة ادلتغري، لذلكدلعدل الفائ الفعلي( على ادلستوى xحيث تتوقف أرباح الشركة )
%، 14.75تكاليف خدمة الدين، فإذا ارتفع سعر الفائدة إىل  يف( عبًئا متمثاًل xالشركة ) سوف حيمل

 (.x%( سوف تلحق بالشركة )14.75-14.25% )0.50فإن خسائر تبلغ نسبتها 
مبعدل فائدة ثابت سنوات  5مليون جنيو دلدة  100( قد اقًتضت مبلغ yفًتض أن الشركة )ن 
%، وحالًيا فإن زلفظة استثمارات 11( yالفائدة على زلفظة قروض الشركة )، حيث يبلغ معدل من البنك
(، فإذا اخنفض Basis% )وىو ما يطلق عليو األساس 0.75% زائد 11( تدر عائد مقداره yالشركة )

األساس( فإن الشركة  –% )معدل الفائدة على زلفظة استثمارات الشركة 10.25سعر الفائدة مثاًل إىل 
 من أمواذلا. سوف تفقد جزء

ويقضى عقد  ،( فقد استطاعت إبرام عقد مبادلة مع بنك آخر )البنك م(xونعود للشركة )
( على معدل الفائدة x% نظري حصول الشركة )11.35، فائدة ثابتة قدره (xادلبادلة أن تدفع الشركة )

( xحتققها الشركة ) اليت % فإن األرباح11حلظة معينة ىو  يفادلتغري، فإذا فرض أن معدل الفائدة ادلتغري 
 ميكن حساهبا كما يلى :

 %14.25 ( حتصل على عائد من زلفظة استثماراهتاxالشركة )
 %(11.35) ( للبنك م عائد يبلغxتدفع الشركة )

 ( على عائد متغري من البنك م مقداره  xحتصل الشركة )
 % أساس0.5تدفع على القروض معدل فائدة متغرية + 

11% 
(11.50)% 

 % 1.4 الصايفاذلامش 
 جنيو. 1.4  ×1000000  =14000( = xحتصل عليها الشركة ) اليتإذن قيمة التدفقات 
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( yعقد مبادلة مع البنك م على أن تدفع الشركة ) يف( yوبطريقة مشاهبة سوف تدخل الشركة )
( على معدل yسنوات نظري حصول الشركة ) 5جنيو دلدة  دلبلغ مليونمعدل فائدة متغرية كل سنة أو شهر 

 %. 11.25فائدة ثابت 
 اليت% ميكن عندئذ حساب األرباح 11فإذا فرض أن معدل الفائدة ادلتغري ىف حلظة معينة بلغ 

 ( كما يلى :yحتققها الشركة )
 %11.75 %(0.75( حتصل من زلفظتها على )فائدة متغرية + yالشركة )
 %(11) فع للبنك م( تدyالشركة )

 %11.25 ( من البنك مyحتصل الشركة )
 %(11) ( معدل فائدة ثابتة يبلغyتدفع الشركة )

 %1 الصايفاذلامش 
 1000=  1000000% × 1يبلغ  yأن التدفق الذى حتققو الشركة  أي

(، xتعود على البنك م من قيامو بعقد اتفاقية مبادلة مع الشركة ) اليتالفوائد  ىيولكن ما 
 (، ال شك أن البنك )م( مستفيد من ىذه العملية ىو أيًضا وميكن توضيح ذلك كما يلى :yوالشركة )

 % 11.35 ( قدرىاxالبنك م حيصل على فوائد من الشركة )
 %(11.25) ( فائدة قدرىاyيدفع البنك م للشركة )

 11% (yحيصل البنك م على معدل الفائدة ادلتغرية من الشركة )
 %(11) (xل فائدة متغري للشركة )يدفع معد
 %0.1 الصايفاذلامش 

أما  Basis Pointsنقاط أساسية  10% ىامش صاىف أو 0.1ويقال أن البنك )م( قد حقق 
جنيو( ويوضح الشكل  100000% × 0.1جنيو ) 100حيققها البنك )م( تبلغ  اليت األرباحعن قيمة 

 .ادلايلمواقف أطراف عقد ادلبادلة والوسيط 
 Capsعدود مبادلة األلوراق المالية ذات معدل الفائدة المتغير لوغير المديد  -

ىذا النوع من عقود ادلبادلة حيصل ادلشًتى على الفرق بني معدل الفائدة ادلتغري ومعدل الفائدة  ىف 
على األوراق ذات معدالت الفائدة ادلتغرية وغري ادلقيدة ، حيث يكون معدل الفائدة على ىذه األوراق 

وكان معدل  . وإذا حدثCall Optionكما ىو احلال ىف حق اختيار الشراء ،  مبثابة سعر تنفيذ 
فإن ادلشًتى ذلذه  Capsالفائدة ادلتغري أعلى من معدل الفائدة على األوراق ذات معدل الفائدة ادلتغرية 
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األوراق حيصل على الفرق ، أما إذا كان معدل الفائدة ادلتغري أقل من معدل الفائدة على األوراق ذات 
 لة. معدل الفائدة ادلتغرية فإنو يتم تبادل نقدية ىف ىذه احلا

  مثال:
 3مليون دوالر تسدد على مدة عام وبفائدة مرتبطة بسعر الليبور تدفع كل  25اقًتضت شركة  

وتريد الشركة ادلقًتضة محاية نفسها من ارتفاع قيمة ، 10%ن سعر الليبور وقت التعاقد أوبفرض  ،اشهر
ن أب Capsعقد احلد االقصى لسعر الفائدة السقف  تنشئن أالليبور شلا يزيد من قيمة القرض، ودلك ب

 .سواء دلؤسسة مصرفية او دلؤسسة تشًتي العقد الف دوالر وقت التعاقد للطرف االخر 70تدفع 
كان سعر الليبور يزيد عن سعر التعاقد يلتزم البائع بسداد الفرق بني سعر  اذوقت التسوية الربع سنوية ا

اخنفض سعر الليبور عن سعر التعاقد لكانت خسارة الشركة ادلقًتضة دلبلغ ا ذما اأالليبور وسعر التعاقد، 
 .سلاطر ارتفاع سعر التعاقد الثاينالف دوالر لتحمل الطرف  70التعويض ادلدفوع وقت التعاقد وىو 

 Floorsعدود المبادلة عل  األلوراق المالية ذات معدل فائدة المتغير لوالمديد  -
، وإن  ق مالية ليس ذلا معدل فائدة ثابتاألوراق ادلالية ذات معدل الفائدة ادلتغري وادلقيد ىى أورا 

، وحيصل مشًتى عقد ادلبادلة على ىذا النوع أن يتأرجح بني حد أدىن وحد أعلى كان ىذا ادلعدل ميكن
فإذا   Liborفائدة ادلتغري من األوراق ادلالية على الزيادة ىف سعر الفائدة على ىذه األوراق عن معدل ال

، ىف ات معدل الفائدة ادلتغري وادلقيدكان معدل الفائدة ادلتغري أعلى من معدل الفائدة على األوراق ادلالية ذ
أما احملرر لعقد الفائدة على األوراق ادلالية ذات  ،ىذه احلالة ال يتم تبادل نقدية )أى ال توجد مدفوعات(

ملتزم بدفع الزيادة ىف معدل الفائدة على األوراق ادلالية عن معدل الفائدة  معدل الفائدة ادلتغري وادلقيد
 ادلتغري. 
  مثال:

ادلعوم، وتدفع مليون دوالر بفائدة مرتبطة بسعر الليبور  15حد عمالئو مبلغ اقًتض بنك أل 
قام بشراء عقد احلد االدىن لسعر  ن البنك ال يرغب يف حتمل اخنفاض سعر الليبوراشهر، وأل 3الفائدة كل 

 .الف دوالر عند انشاء العقد 30، ويف ادلقابل يدفع البنك مبلغ قدره %8دة دالفائدة بنسبة زل
ض وسيكون مشًتي عقد احلد اا االخنفذن البنك لن يتحمل ىإف% 8ا اخنفضت قيمة الليبور عن إذف

وبالتايل كل مكسب حيققو  ،لليبور والقيمة ادلتفق عليهااحلالية  االدىن للفائدة ملزما بسداد الفرق بني القيمة
فان  %8ا ارتفعت قيمة الليبور عن إذما أالبنك من اخنفاض سعر الليبور ميثل خسارة للطرف االخر، 

 .الف دوالر 30البنك سيخسر فقط قيمة التعاقد البالغة 
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 Collarsعدود المبادلة المختلطة  -
من اختاذ موقف طويل األجل )أى شراء ( عقد مبادلة أوراق مالية يتكون عقد ادلبادلة ادلختلط  

، واختاذ موقف قصري األجل )بيع( عقد مبادلة أوراق مالية (Capsذات معدل فائدة متغري وغري مقيد )
ظل عقود ادلبادلة ادلختلطة فإن ارتفاع معدل الفائدة  يف، ولذلك Floorsذات معدل فائدة متغري ومقيد 

( سيتمكن مشًتى عقد ادلبادلة ادلختلط من احلصول Capsمعدل الفائدة على عقد ادلبادلة )ادلتغري على 
أما إذا   ،(Capsعلى تدفق نقدي ميثل الفرق بني معدل الفائدة ادلتغري ومعدل الفائدة على عقد ادلبادلة )

ى عقد ادلبادلة ( فإن مشًت Floorsكان معدل الفائدة ادلتغري أقل من معدل الفائدة على عقد ادلبادلة )
 ( ومعدل الفائدة ادلتغرية.Floorsادلختلط سوف يدفع الفرق بني معدل الفائدة على عقد ادلبادلة )

  مثال:
مليون دوالر بفائدة مرتبطة بالليبور ، وارادت التعاقد مع مؤسسة مالية  10شركة مقًتضة دلبلغ  

الف دوالر نظري حتمل الطرف  50، وقيمة العقد %8بان تشًتي ادلؤسسة عقد احلد االعلى  وليكن 
االخر دلخاطر ارتفاع اسعار الفائدة ، وفقا ذلدا العقد فان الشركة ادلقًتضة ستخسر مبلغ التعاقد لو اخنفض 

دىن للفائدة مع نفس ألك فان الشركة تربم عقدا اخر وىو عقد ذجل % وأل8يبور عن سعر التعاقد لسعر ال
 ،اخنفاض سعر الفائدة الليبور الف دوالر مقابل حتملو سلاطر 50ن يستلم مبلغ أبالطرف الثاين السابق 

ن الشركة ادلقًتضة تتحمل خسائر غري زلدودة لو اخنفض سعر الليبور دلستوى اقل من مستوى احلد إوعليو ف
  الفائدة. بأسعاراالدىن ويلزم بدفع فروقات قيم الفوائد ادلرتبطة 

 Commodity Swapمبادلة البضائع  عدود -2
، شركات تكرير البًتول ترغب األسعار الثابتة بادلتغرية، على سبيل ادلثالىى ترتيبات منظمة دلبادلة  

، وعلى ىذا األساس تقوم شركات تكرير لبًتول خالل فًتة معينة من الوقتىف دفع سعر زلدد )ثابت( ل
لفرق بني السعر احلاضر للبًتول، وسعر ا ، وذلك للحصول علىطويل األجلالبًتول باختاذ موقف مبادلة 

رير البًتول تقوم بدفع ىذا ، فإذا كان السعر احلاضر أقل من السعر احملدد سلفًا فإن شركات تكزلدد سلفاً 
 : 6، وذلك على النحو التاىلالفرق
 لذلك يقوم بالتعاقد مع أحد ئعيرغب البائع أو ادلنتج ىف سعر زلدد )ثابت( للمنتجات أو البضا ،

طراف الىت ترتب لو عقد مبادلة )عادة بنك( وىف ىذه احلالة يقوم البنك بدفع السعر احملدد األ
 للبائع خالل الفًتة ادلتفق عليها. 

  .بعد الفًتة ادلتفق عليها يقوم البائع بدفع متوسط أسعار السوق للمنتجات )البضائع( للبنك 

                                                 
 . 384، ص 211، دار الفكر اجلامعي، مصر، عدود المشتدات الماليةىشام خليفة السعدين،  - 6
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  وبالتاىل يقوم بالًتتيب ( للمنتجاتىف دفع سعر زلدد )ثابتعلى اجلانب اآلخر يرغب ادلشًتى ،
، وذلك دلتفق عليو واحملدد سابقاً للبنكمع البنك لعقد مبادلة على أن يقوم ادلشًتى بدفع السعر ا

 بعد الفًتة ادلتفق عليها. 
  .يقوم البنك بدفع متوسط أسعار السوق للبضاعة للمشًتى وذلك بعد الفًتة ادلتفق عليها 
  .يقوم البائع ببيع البضاعة ىف السوق بالسعر اجلارى 
  اجلارييقوم ادلشًتى )بشراء( البضاعة من السوق بالسعر . 

، دا السعر الذى يرغب فيو كل منهماىف ىذه احلالة يكون كل من الطرفني ادلشًتى والبائع قد حد 
اجلارية ىف السوق فسوف يتحمل أما اخلسائر أو األرباح النامجة عن اختالف ىذه األسعار عن األسعار 

، وتتمثل أرباح البنك ىف اذلامش بني السعر الذى حدده البائع لبنك القائم بًتتيب عقد ادلبادلةعبئها ا
 والسعر الذى حدده ادلشًتى. 

  مثال:
ج ادلرتفعة واخلوف من ا تبرميل شهريا، وبسبب تكاليف االن الف 250شركة منتجة للنفط مبقدار  

دوالر  18,5وىي يف حاجة دلن يضمن ذلا عدم نزول السعر عن  ،البًتول يف السوق اخنفاض اسعار
، لدلك اتسنو  3دوالر خالل  19,5للربميل، يف حني ىناك شركة مستوردة ختشى ان يصل السعر اىل 

الف برميل  250سنوات مع تسوية شهرية مبقدار متفق عليو وىو  3جيرى عقد مبادلة على النفط دلدة 
، حيث حددت تسوية اليومية للعقود ادلستقبليةال ألسعاردد الطرفان قيمة ادلؤشر كمتوسط شهريا وح

 19,1 ــ، بينما حددت الشركة ادلستوردة سعر شراء الربميل بدوالر 19ـــ الشركة ادلصدرة سعر مبيعاهتا ب
 .دوالر
ن الشركة ادلنتجة دوالر ستكو  20,15ا كان متوسط سعر التسوية ادلستقبلية يف السوق ىو و إذوعلي

 . $278500=250000*(19-20.15)مضطرة لدفع مبلغ لوسيط التبادل  
دة بقبض الفرق بني السعر الدي حددتو وسعر التسوية لكل ر ويف ضوء نفس التسوية ستحقق الشركة ادلستو 

 .$150000=250000*(19.1-20.15) برميل لوسيط ادلبادلة  
دتو يف السوق وسعر التسوية دالفرق بني السعر الدي حيف حني سيكون على شركة ادلستوردة دفع 

(19.10-18,40)*250000=175000$. 
، وعليو فان الشركة ادلستوردة انتقل ذلا دوالر 18,4وىدا ادلبلغ خسارة دتثلها ضياع فرصة لو السعر كان 

السعار ان ااخلطر الدي كان ختشاه الشركة ادلصدرة عند اخنفاض االسعار، والعكس من ىدا لو ارتفعت 
 .ادلستوردةتتعرض الشركة ادلصدرة للخطر اليت كانت ختشى اخنفاض السعر بدال من الشركة 
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 Swaptions المبادالت االختيارية: -3
وىي اجلمع بني عقد مبادلة مالية وعقد خيار ، اين تعرف باهنا عقود تعطي حلاملها احلق وليس  

التزاما للدخول يف مبادلة على سعر الفائدة وفقا لشروط متفق عليها مسبقا ، أي اهنا تأخذ صورة عقد 
ليت ليس ذلا يقني باجتاه اخليار على مبادلة سعر الفائدة وتقوم هبا ادلؤسسات ادلقًتضة بسعر فائدة معوم، وا

سعر الفائدة  ادلستقبلي، فهذه العملية تأخذ شليزات عقود اخليار يف التحوط لألسعار وتأخذ ميزة ادلبادالت 
وعليو توجد عقود مبادلة  Putو  Callيف احلفاظ على اصوذلا ادلالية وباعتبار وجود نوعني من اخليارات 

حيث االول يكون العاقد ميلك احلق يف دفع سعر ثابت يف ادلبادلة ،  الدافع ادلشًتي ومبادلة القابض البائع،
فادا ارتفعت االسعار فوق سعر التعاقد فسيقوم صاحب احلق بالتنفيذ امضاء العقد ألنو مربح، وإدا مل 
ترتفع االسعار فانو لن ميارس حقو الن خسارة قيمة اخليار اقل من اخلسارة الناجتة عن امضاء العقد، اما 

دلة القابض او البائع، يكون للبائع احلق يف قبض دتن ثابت يف ادلبادلة ، فادا اخنفضت االسعار ألدىن مبا
من سعر التعاقد، فسيمارس اخليار وينفده ألنو مربح، أما إدا ارتفعت االسعار فانو لن ينفده ألنو سيفي 

ادلبادالت تنتهي بالتسوية النقدية السوق سعر الفائدة افضل لو من ىدا العقد، ونشري ان يف ىدا النوع كل 
 وحيصل فيو تسليم وتسلم حقيقي وىي عمليات قابلة للتفاوض باعتبارىا جترى يف السوق الغري رمسي.

  مبادلة عوائد االسهم: -4
ىي مبادلة يقايض من خالذلا احد االطراف سعر عائد متصل باالستثمار يف سهم معني، بسعر  

خر، كمقايضة اسعار عائد على مؤشرات اسهم سلتلفة او بسعر عائد يف عائد على االستثمار يف سهم ا
 غري االستثمار يف االسهم كسعر فائدة على أي اداة اخرى

 مثال: 
مليون دوالر يتفق مع احد الوسطاء ادلاليني على عقد مبادلة  10مدير زلافظ استثمارية لديو  

عوائد اسهم، بان يدفع مدير احملافظ ما عليو من دفعات وفقا لسعر الليبور على ان يقبض مالو من 
صوما منو ما ادلتغري حبسب اداء الشركات ادلكونة لو سل (S & Pستاندرد آند بورز )تدفقات وفقا دلؤشر 

 % 0,10حيدده الوسيط كفائدة لو، وىده الفائدة يف حدود 
فتكون  %6، ومؤشر العائد على ادلؤشر ىو % 5ادا افًتضنا ان معدل الفائدة على مؤشر الليبور كان 

 التسوية للعقد على النحو التايل:
 500000 =10000000*0.05يدفع الطرف االول للطرف الثاين 

 600000=10000000*0.06لألول  يدفع الطرف الثاين
 100000وعلى دلك تكون التسوية يف صاحل االول حيث يلتزم الطرف الثاين ان يدفع لو الفرق وىو 

 دوالر، بدون حساب تكاليف الوسيط اليت يتحملها الطرفان معا.
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 Currency Swapsعدود مبادلة العمالت  -5
لبات احملتملة مستقباًل ىف أسعار صرف هتدف عقود مبادلة العمالت إىل تغطية سلاطر التق 
او  ، وىف ظل ىذه العقود عادة ما يتم شراء أو بيع عملة مقابل عملة أخرى ىف السوق احلاضرالعمالت

سبق شراؤىا أو  اليت، وىف نفس الوقت جترى عملية متزامنة ىف السوق اآلجل، وذلك لبيع العملة  الفوري
 سبق بيعها.  اليتشراء العملة 

 :7ومن اىم خصائص عقود مبادلة العمالت مايلي
 ؛ميكن ان ينظر ذلا على اعتبار اهنا سلسلة من العقود االجلة -
 ؛ليست قروض وبالتايل التؤثر على جانب االلتزامات يف قائمة ادلركز ادلايل لطرفيها -
اريخ على العكس من مبادالت سعر الفائدة يتم يف مبادلة العمالت تبادل ادلبلغ االصلي يف ت -

 ؛االستحقاق
 ؛التوجد قيمة مبدئية للعقد -
 .ميكن ان تستخدم الدارة ادلخاطر او ادلضاربة -

شهور مث  6ولتوضيح ذلك افًتض أن أحد ادلستثمرين اقًتض مبلغ بالدوالر األمريكى يسدد بعد  
واضح أن ىذا ادلستثمر سوف حيتاج إىل  قام ببيع ىذه الدوالرات اآلن لسداد التزامات عليو بالني الياباىن

شهور لسداد قرض الدوالر األمريكى وحىت يتجنب ادلستثمر احتمال شراء الدوالرات  6دوالرات بعد 
 ، فإنو )أى ادلستثمر( سيقوم بشراء الدورات ىف السوق احلاضربأعلى من السعر الذى باع بو اآلنمستقباًل 

شهور وبالطبع فادلستثمر  6ت اآلن على أساس أن الدوالرات بعد شراًء آجاًل مبعٌت أن يشًتى الدوالرا
سوف يتحمل فائدة نظري ذلك ، حيث يتوقف سعر الفائدة على ظروف الطلب على والعرض من العمالء 

 وكذلك على ضوء ادلخاطر احملتملة لتقلب أسعار الصرف ىف ادلستقبل. 
لتني يف شراء احدامها وبيع االخرى على اساس عقود مبادلة العمالت تتضمن عملية مبادلة بني عم اذن

السعر الفوري ويف الوقت نفسو اعادة بيع االوىل وشراء الثانية مبوجب سعر ادلبادلة السعر االجل الذي يتم 
على االقراض واالقًتاض لكل من العملتني  حينئذحتديده وفق الفرق القائم بني اسعار الفائدة السائدة 

 وميكن حساب ذلك:
 360*ادلدة/ 100ش التباديل للشراء والبيع= السعر الفوري * فرق الفائدة/اذلام

 وان السعر االجل للشراء والبيع = السعر الفوري * اذلامش التباديل

                                                 
، رللة اماراباك، اجمللد 0202-0222لفترة من  اثر تدالول عدود المبادالت ف  اسواق المشتدات الماليةعباس فؤاد عباس حسن،  - 7
 .150، ص 2018، 28، العدد9
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واذلدف االساسي لعقود مبادلة العمالت ىو تغطية سلاطر التقلبات احملتملة مستقبال يف اسعار الصرف 
بيع عملة مقابل اخرى يف السوق الفوري ويف نفس  ا يتم شراء اوالعمالت، ويف ظل ىذه العقود عادة م

الوقت جتري عملية متزامنة يف السوق االجل ودلك ببيع العملة اليت سبق شراؤىا او شراء العملة اليت سبق 
 .بيعها

 مثال: 
وقد عرضت عليهما  ،سنوات 5دلدة مليون دوالر  10بفرض أن شركتني أ و ب ترغبان يف اقًتاض  

 :األسعار التالية
 المعوم الثانت البيان

 LIBOR+0.3%أشهر  6 %10 الشركة أ
 LIBOR+1%أشهر  6 %11,2 الشركة ب

افًتضنا أن الشركة ب ترغب يف االقًتاض بسعر فائدة ثابت على حني ترغب الشركة أ يف اقًتاض لوإذا 
أشهر. من الواضح أنو ينبغي على الشركة ب أهنا ذات  6األموال بسعر فائدة معوم على أساس ليبور 

 ترتيب ائتماين أقل من الشركة أ يف األسواق الثابتة وادلعومة.
سعار ادلقدمة للشركتني أن الفرق بني السعرين الثابتني أكرب من الفرق من الفرق بني ومن ادلالمح الرئيسة لأل

% 0,7% أكثر من الشركة أ يف أسواق األسعار الثابتة و 1,2السعرين ادلعومني. حيث تدفع الشركة ب 
ية يف ويبدو من ذلك أن الشركة ب تتمتع مبيزة نسب ،فقط أكثر من الشركة أ يف أسواق األسعار ادلعومة

أسواق أسعار الفائدة العائمة على حني يبدو أن الشركة أ ذلا ميزة نسبية يف أسواق األسعار الثابتة. وىذا 
التباين الظاىر ىو الذي يؤدي إىل إمكانية التفاوض على ادلبادلة. فالشركة أ تقًتض أموااًل بسعر فائدة ثابتة 

ذلك لسنوياً.  LIBOR+1%دة عائم ىو % سنويًا والشركة ب تقًتض أموااًل بسعر فائ10قدره 
تدخل الشركتان يف إتفاقية مبادلة لضمان أن ينتهي األمر بالشركة أ إىل أن تكون أمواذلا ادلقًتضة ذات سعر 

 عائم و الشركة ب بأموال ذات سعر ثابت.
 وعلى فرض أن الشركتني أ وب تتصالن مع بعضهما البعض مباشرٍة ويتم التفاوض على الشكل التايل: 

  ماليني  10أشهر على  6لــ   LIBORتوافق الشركة أ على أن تدفع للشركة ب فائدة مقدارىا سعر -
 س ادلبلغ.% سنوياً على نف9,95توافق الشركة ب على أن تدفع للشركة أ فائدة بسعر ثابت قدره  -

 ويوجد بذلك لدى الشركة أ ثالث رلموعات من تدفقات الفائدة النقدية:
  سنوياً للمقرضني اخلارجيني.10تدفع % 
  سنوياً من الشركة ب.9,95حتصل على % 
  تدفعLIBOR  .للشركة ب 
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% سنوياً. 0,05إن التأثري الصايف ذلذه التدفقات النقدية الثالثة ىو أن الشركة أ سوف تدفع ليبور + 
 % سنوياً عما كانت ستدفعو إذا توجهت مباشرة إىل األسعار ادلعومة.0,25وىذا يقل 

 كذلك يوجد لدى الشركة ب ثالثة رلموعات من تدفقات الفائدة النقدية:
  تدفعLIBOR+1% لمقرضني اخلارجيني.سنوياً ل 
 .حتصل على ليبور من الشركة أ 
  سنوياً إىل الشركة أ.9,95تدفع % 

ويقل  ،% سنوياً 10,95ويكون التأثري الصايف جملموعات التدفق النقدي الثالثة ىو أن الشركة ب تدفع 
ويبدو ة، اشرة إىل أسواق األسعار الثابت% سنويًا عما كانت ستدفعو لو أهنا اجتهت مب0,25ىذا مبقدار 
ولذلك فادلكسب اإلمجايل  ،% سنوياً 0,25سن من مركز كل من الشركتني أ وب مبقدار حيأن ادلبادلة 

 % سنوياً.0,5يكون 
 مخاطر عدود لوعمليات المبادالت: ثالثا:

 عقود ادلبادالت حييطها العديد من ادلخاطر خالل كافة مراحلها وتتمثل يف: 
 :نالنسبة لعدود مبادالت الفائدة -0
عند دفع قيمة الفوائد خالل فًتة سريان العقد يف حالة ربط عقد فائدة معوم بعقد فائدة ثابت فإن  -

الطرف الذي يقوم بدفع قيمة الفائدة الثابتة يكون دائمًا عرضة  دلخاطر تقلبات األسعار يف السوق  
 )سلاطر السوق( يف حالة إخنفاض سعر الفائدة يف السوق.

سعر الفائدة خالل فًتة سريان العقد يف حالة ربط عقد فائدة معوم بعقد فائدة ثابت  أما يف حالة إرتفاع -
فإن الطرف الذي يقوم بدفع قيمة الفائدة ادلتغرية يكون دائمًا عرضة  دلخاطر تقلبات األسعار يف السوق  

 )سلاطر السوق( يف حالة إرتفاع سعر الفائدة يف السوق.
 ت:نالنسبة لعدود مبادالت العمال -0
عند دفع قيمة الفوائد خالل فًتة سريان العقد يف حالة ربط عقد مبادلة العمالت فإن كاًل من طريف  -

 العقد عرضة دلخاطر تقلبات أسعار العائد يف السوق )سلاطر السوق (.
إىل عند القيام بعدم إلتزام أحد الطرفني برد ادلبلغ ادلقًتض يف هناية فًتة عقد ادلبادلة فإن ىذا يؤدى  -

 حدوث سلاطر إئتمان.
عند دفع رد قيمة ادلبلغ ادلقًتض يف هناية فًتة العقد فإن قيمة العملة قد تغري مع الوقت نتيجة زيادة  -

 األسعار يف السوق واخنفاض القوى الشرائية للنقود.
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ادلالئم بالبيع أو أما يف حالة حدوث تغريات مواتية أو غري مواتية يف أسعار العائد وعدم  اختاذ القرار  -
 بالشراء فإن ىناك سلاطر تشغيلية.

ويف حالة تداول عقود مبادالت العملة أو مبادالت الفائدة خارج السوق ادلنظمة فإن ذلك سيتولد عنو  -
 سلاطر قانونية.

 رانعا: تسعير عدود المبادالت العمالت
 لتسعري عقود مبادالت العمالت نتبع اخلطوات التالية: 

ومركز طويل لسندات بالدوالر  xشركة تريد اخذ مركز قصري يف سندات باجلنيو بسعر فائدة  بافًتاض ان
 : 8، عندما تستلم الشركة الدوالر وتدفع العملة االجنبية اجلنيو فان قيمة ادلبادلة yبسعر فائدة 

Vswap=S0Bf - Bd 
 ادلبادلة ىي:وعندما تستلم الشركة العملة االجنبية اجلنيو وتدفع الدوالر فان قيمة 

Vswap=S0Bf - Bd 
 حيث ان:

Bf :القيمة احلالية للسندات بالعملة االجنبية اجلنيو 
Bd :القيمة احلالية للسندات بالدوالر 
S0 : الدوالر مقابل وحدة من العملة االجنبيةسعر الصرف الفوري عدد وحدات من 

  مثال:
، وكالمها يستعمل  9و  4توايل:النفًتض ان معدل الفائدة يف اليابان وامريكا كان علىى  

بالني الياباين،   5الفائدة ادلركبة، وان ىناك مؤسسة دخلت عمليات مبادلة عمالت حيث تستلم 
مليون ين،  1200ماليني دوالر و  10للدوالر سنويا، وان ادلبلغ االساسي للعملتني   8وتدفع فائدة 

                                               $120=¥سنوات وسعر الصرف الفوري 3وادلبادلة تستمر 
    

 قيمة عقد ادلبادلة تكون كمايلي:
Bd=0.8e-0.09+0.8e(0.09)2+10.8e(-0.09)3 =9.644M$ 
Bd= 60e-0.04+60e(0.04)2 + 1200e-0.04)3=1230.55M¥ 
Vswap= 1230.55M/110- 9.644M=1.5428$ 

                                                 
 .419حاكم الربيعي، مرجع سبق ذكره، ص  - 8
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  10التمرين رقم
 الجزء األول : 

 أن متعامل لجأ إلى السوق األجل وكانت شروط السوق كالتالي:نفترض  - أ
  

- 1.2040 1.2030 Spot USD/EUR 
6 month 6 5 I USD 
6 month 4 3 I EUR 

 للمشًتى والبائع ، ىل االورو يف حالة عالوة أم خصم، مث اوجد نسبتها السنوية؟اوجد السعر اآلجل  -
 ،  USD/DEM=1,2020- 1,2025 و إدا كانت التسعرية التالية Spot انطالقا من تسعرية -

 EUR/DEM اوجد سعر التقاطع
 : الجزء الثاني

برميل من البترول ، سعر  مليونخيار شراء متعادل ، بعد تعاقده على أحد المتعاملين في سوق النفط ، باع 1107في سنة 
 وكانت الشروط األخرى في الجدول   نوفمبردوالر للبرميل، ألجل  001103العقد  ىو 

 ؟ شًتيما ذا خيشى ىذا ادلتعامل واحسب أقصى خسارة حيققها ادل -
 ما ىو السعر الذي انطالقا منو بائع اخليار يبدأ حتقيق خسائر؟  -
 اوجد نتيجة ادلشًتي  ؟، للربميل  دوالر 1,3020اخليار ينفذ عندما يكون سعر الصرف  -
وما ىو أقصى ربح وخسارة  ما ىو السعر الذي يبدأ بائع خيار البيع بنفس اخلصائص انطالقا منو تسجيل خسارة -

 حيققها، مع الرسم ؟ 
نفًتض أن ادلتعامل قام يف نفس الوقت بالًتكيب بني شراء خيار شراء مع شراء خيار بيع لنفس األجل نوفمرب بسعر  -

  1,2014تنفيذ 
 اوجد سعر اخليارين ومادا تسمى العملية؟ -
 1,1020اوجد النتيجة ادلالية للمتعامل ادا كان السعر األجل  -

 
 (cents per baril ) 

PUTS CALLS  
DEC NOV OCT DEC NOV OCT PRICE 
1.2 
1.3 
1.4 
3 

5.1 

0.09 
0.33 
0.8 
1.4 

4.95 

0.01 
0.32 
0.79 
1.38 
4.95 

11.4 
8.75 
6.7 
4.6 
2.9 

11.4 
8.7 
6.4 
4.5 

2.86 

10.50 
8.6 
6.1 
3.5 

0.87 

001101 
001101 
001103 
001101 
011101 

 01/10/1101نشرة يوم 
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 : الثانيالتمرين 
، سعر  سهمألف  100، بعد تعاقده على خيار شراء متعادل ،االسهمترى أحد المتعاملين في سوق اش 1101في سنة 

 ، ألجل ديسمبر وكانت الشروط األخرى في الجدول  للسهمدوالر  001101ىو العقد 
 ما ذا خيشى ىذا ادلتعامل واحسب أقصى خسارة حيققها البائع؟  -
 يبدأ حتقيق خسائر؟ ما ىو السعر الذي انطالقا منو بائع اخليار  -
 اوجد نتيجة ادلشًتي  ؟ ، دوالر 1,3010 السهماخليار ينفذ عندما يكون سعر  -
وما ىو أقصى ربح وخسارة  ما ىو السعر الذي يبدأ بائع خيار البيع بنفس اخلصائص انطالقا منو تسجيل خسارة -

 حيققها، مع الرسم ؟ 
نفًتض أن ادلتعامل قام يف نفس الوقت بالًتكيب بني شراء خيار شراء مع شراء خيار بيع لنفس األجل نوفمرب بسعر  -

  1,2014تنفيذ 
 اوجد سعر اخليارين ومادا تسمى العملية؟ -
 1,1010اوجد النتيجة ادلالية للمتعامل ادا كان السعر  -

 (cents per share) 
PUTS CALLS  

DEC NOV OCT DEC NOV OCT PRICE 
1.2 
1.3 
1.4 
3 

5.1 

0.09 
0.33 
0.8 
1.4 

4.95 

0.01 
0.32 
0.79 
1.38 
4.95 

11.4 
8.75 
6.7 
4.6 
2.0 

11.4 
8.7 
6.4 
4.5 

2.86 

10.50 
8.6 
6.1 
3.5 

0.87 

001101 
001101 
001103 
001101 
001101 

          11/09/2010نشرة يوم 
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 :لثالتمرين الثا
ألف  100، بعد تعاقده على بيع خيار شراء متعادل ،النفطباع أحد المتعاملين  في سوق  1101في سنة 

 ، ألجل ديسمبر وكانت الشروط األخرى في الجدوللبرميلدوالر ل 11، سعر العقد  ىو برميل من البترول
 الجزء االول:

 ما معٌت خيار متعادل ودلادا جلا إليو ؟ -
 ل واحسب أقصى خسارة حيققها ادلشًتي؟ ما ذا خيشى ىذا ادلتعام -
 ما ىو السعر الذي انطالقا منو مشًتي اخليار يبدأ حتقيق خسائر؟  -
 اوجد ربح ادلشًتي  ؟، ربميللل  دوالر 62اخليار ينفذ عندما يكون سعر الصرف  -
ربح وما ىو أقصى  ما ىو السعر الذي يبدأ بائع خيار البيع بنفس اخلصائص انطالقا منو تسجيل خسارة -

 ؟ مع الرسم  وخسارة حيققها،
 :  نيالجزء الثا

شراء :  برميل من البترولالف  011قام بالتركيب بين خيارين على شراء  أن المتعامل السابق نفترض  -أ
CALL  و شراءPUT    و ألجل ديسمبر ونوفمبر على التوالي 1 11و  11بسعر التنفيذ 
 كيف تسمى العملية وما توقع ىذا ادلتعامل؟  -
 مثلها بيانيا؟ و ؟  65كان   لربميلأوجد النتيجة ادلالية لو سعر ا -

 الجل اكتوبر   نفترض أن المتعامل قام بعملية تصفية خيار الشراء السابق بنفس سعر التنفيذ و -ب
 ما معٌت تصفية ادلركز ؟  -
 أوجد النتيجة ادلالية ؟  -

(cents per baril ) 
PUTS CALLS  

DEC NOV OCT DEC NOV OCT PRICE 
1.2 
1.3 
1.4 
3 

5.1 
5.6 

0.09 
0.33 
0.8 
1.4 

4.95 
5.5 

0.01 
0.32 
0.79 
1.38 
4.95 
5.4 

11.4 
8.75 
6.7 
4.6 
2.9 

1.24 

11.4 
8.7 
6.4 
4.5 

2.86 
1.23 

10.50 
8.6 
6.1 
3.5 

0.87 
0.22 

58 
59 
60 
61 
62 
65 

         08/09/2018نشرة يوم 
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 :رابعالالتمرين 
، سعر  جنيو 0111111خيار بيع متعادل ، بعد تعاقده على  ،العمالتاشترى أحد المتعاملين في سوق  1101في سنة 

 ، ألجل أكتوبر وكانت الشروط األخرى في الجدول  جنيودوالر لل 002111العقد  ىو 
 ما ذا خيشى ىذا ادلتعامل واحسب أقصى خسارة حيققها ؟  -
 ما ىو السعر الذي انطالقا منو بائع اخليار يبدأ حتقيق خسائر؟  -
 اوجد نتيجة ادلشًتي  ؟، جنيولل  دوالر 1,3020اخليار ينفذ عندما يكون سعر الصرف  -
وما ىو أقصى ربح وخسارة  ما ىو السعر الذي يبدأ بائع خيار الشراء بنفس اخلصائص انطالقا منو تسجيل خسارة -

 حيققها، مع الرسم ؟ 
نفًتض أن ادلتعامل قام يف نفس الوقت بالًتكيب بني شراء خيار بيع مع شراء خيار شراء لنفس األجل ديسمرب بسعر  -

  1,3070تنفيذ 
 اوجد سعر اخليارين ومادا تسمى العملية؟ -
 1,3010اوجد النتيجة ادلالية للمتعامل ادا كان السعر األجل  -

(cents per £) 
PUTS CALLS  

DEC NOV OCT DEC NOV OCT PRICE 
1.2 
1.3 
1.4 
3 

5.1 

0.09 
0.33 
0.8 
1.4 

4.95 

0.01 
0.32 
0.79 
1.38 
4.95 

11.4 
8.75 
6.7 
4.6 
2.9 

11.4 
8.7 
6.4 
4.5 

2.86 

10.50 
8.6 
6.1 
3.5 

0.87 

1,3050 
1,3060 
1,3070 
1,3080 
1,3090 

          05/09/2016نشرة يوم 
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 rap, StripStتمارين حول خيارات 

                                                        :خامسالتمرين ال
سهم ،  0111خياري شراء وخيار بيع، بعد تعاقده على  اشترى أحد المتعاملين في سوق الخيارات، 1101في سنة 

 دوالر للسهم، ألجل ديسمبر  وكانت الشروط األخرى في الجدول   100سعر السهم الواحد  ىو 
 يلجا ادلتعامل ذلذه االسًتاتيجية؟مىت  -
 ما ذا يتوقع ىذا ادلتعامل وما ىي قيمة العالوة اليت يدفعها؟ مع الرسم -
 ما ىو السعر الذي انطالقا منو ادلتعامل يبدأ حتقيق خسائر؟  -
 اوجد نتيجتو ادلالية   ؟، ماذا يفعل ادلشًتي و  للسهم  دوالر150عندما يكون سعر السهم   -
 ع.اوجد نتيجة البائ -
 اوجد نتيجتو ادلالية   ؟،ماذا يفعل ادلشًتي و  للسهم  دوالر 80عندما يكون سعر السهم  -
 اوجد نتيجة البائع. -

 
 :سادسالتمرين ال

 1111خيار شراء وخياري بيع، بعد تعاقده على  اشترى أحد المتعاملين في سوق الخيار ، 1101في سنة  -
 دوالر للسهم، ألجل ديسمبر وكانت الشروط األخرى في الجدول   011سهم ، سعر العقد  ىو 

 مىت يلجا ادلتعامل ذلذه االسًتاتيجية؟ -
 ما ذا يتوقع ىذا ادلتعامل وما ىي قيمة العالوة اليت يدفعها؟ مع الرسم -
 ادلتعامل يبدأ حتقيق خسائر؟ ما ىو السعر الذي انطالقا منو  -
 اوجد نتيجتو ادلالية   ؟، ماذا يفعل ادلشًتي و  للسهم  دوالر150عندما يكون سعر السهم   -
 اوجد نتيجة البائع. -
 اوجد نتيجتو ادلالية   ؟،ماذا يفعل ادلشًتي و  للسهم  دوالر 80عندما يكون سعر السهم  -
 اوجد نتيجة البائع. -

(cents per shares) 
PUTS CALLS  

DEC NOV OCT DEC NOV OCT PRICE 

8 

28 

70 

85 

90 

9 

30 

76 

88 

92 

12 

32 

78 

90 

95 

114 

88 

67 

46 

34 

114 

87 

64 

45 

32 

105 

86 

61 

35 

30 

09 

099 

009 

029 
039 

 01/19/1107نشرة يوم 
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 :السابعتمرين ال

 اذا كانت ادلعطيات التالية: اوجد سعر خيار الشراء، وخيار البيع                  

S = 80 

 K = 90 

 T = 0,25 

 r = 0,05 (5%) 

 σ = 0,35 (35%) 

N(d1) = 0,30 

N(d2) = 0,25 

 احلل
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 بنفس الطريقة جند ان خيار البيع يساوي:

PUT = 11,3 

 من اجلدول N(d1),N(d2)اذلدف من التمرين كيفية استخراج  :التاسعتمرين ال

 إذا كانت ادلعطيات التالية اوجد سعر خيار الشراء والبيع 

S = 35$ 

X = 40$ 

T = 90/365 = 0,2466 

r = 0,02(2%) 

σ = 0,25 (25%) 

 احلل:

  :d1 et d2 في البداية نحسب كل من

d1 = (ln (35/40) + ( 0,02 +(0,25² / 2))  0,2466) / (0,25 * √0,2466) 

d1: (-0,134) + (0,02 + (0,0625 / 2))   0,2466 / 0,1241  

d1:  (-0,134) + (0,02 + (0,03125))   0,2466 / 0,1241 

d1:  (-0,134) + (0,05125)  0,2466 / 0,1241 

d1: (-0,134) + 0,0126 / 0,1241 

d1 = -0,9738 

Vu que d2 = d1 – σ √t 

d2 = -0,9738 – (0,25 * √0,2466) 

d2 = -0,9738 – (0,124) 

d2 = -1.0980 

Ensuite, il faut prendre les valeurs d1 et d2 trouvées afin de les convertir à l’aide d’une table 

cumulative de la loi de distribution normale: 
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Les valeurs trouvées en d1 et d2 étant négatives, il faut faire 1 – 0,8340 et 1-0,8643 

respectivement. Cette table cumulative des probabilitéé sera expliquée en détails lors d’un 

prochain article. En remplaçant les valeurs de N (d1) et N( d2) dans la formule, la valeur 

théorique d’une option d’achat d’action est 0.36$. 

= (35$ prix actuel *0,1660 valeur trouvée dans le tableau pour d1)- (40$ prix d’exercice * 

EXP(-2% taux d’intérêt sans risque *,02466) * 0,1357 valeur trouvée dans le tableau pour d1) 

≅ 0.36$ dépendant des arrondissements 

**** la valeur théorique d’une option PUT est 5.16$. 
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 للمحاولة مع احلل: دتارين

  :العاشر تمرينال

  ا كانت ادلعطيات التالية: اوجد سعر خيار الشراء والبيعإذ               

S = 011$ 

X = 000$ 

T = 081/365 = 0,3920 

r = 0,03(3%) 

σ = 0,05 (05%) 

                          N(d1)= 0,25   N(d2)= 0,22   Call= 1,51      Put= 9,36الحل:

 : الحادي عشر تمرينال

  ا كانت ادلعطيات التالية: اوجد سعر خيار الشراء والبيعإذ                   

S = 71$ 

X = 71$ 

T = 111/365 = 0,4379 

r = 0,01(1%) 

σ = 0,25 (25%) 

                          N(d1)= 0,56  N(d2)= 0,46  Call= 7,56      Put= 6,80الحل:

 : الثاني عشر تمرينال

  ا كانت ادلعطيات التالية: اوجد سعر خيار الشراء والبيعإذ                    

S = 11$ 

X = 08$ 

T = 011/365 = 0,2187 

r = 0,07(7%) 

σ = 0,11 (11%) 

                          N(d1)= 0,86  N(d2)= 0,83   Call= 2,59      Put= 0,19الحل:

 : الثالث عشر تمرينال

  ا كانت ادلعطيات التالية: اوجد سعر خيار الشراء والبيعإذ                       
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S = 024$ 

X = 040$ 

T = 91/365 = 0,2464 

r = 0,00(0%) 

σ = 0,01 (01%) 

                         N(d1)= 0,25   N(d2)= 0,23   Call= 1,002      Put=  5,65الحل:

 الرابع عشر:  التمرين

دوالر وتبلغ تكلفة ختزين برميل واحد من النفط دلدة  50نفًتض ان سعر النفط الفوري للربميل الواحد يساوي 
بادلئة، ماىي القيمة القصوى  6اخلايل من اخلطر يساوي دوالر تدفع يف هناية السنة، اذا كان معدل الفائدة  2سنة 

 اليت يبلغها برميل النفط خالل سنة واحدة.

 التمرين الخامس عشر: 

 0.20وكانت اسعار الفائدة يف امريكا واروروبا  EUR/USD=1.1212نفًتض ان سعر الصرف الفوري 
كيف ديكن حتقيق   1.1012اشهر  ىو  بادلئة على التوايل، وكان كذلك سعر الصرف االجل لثالثة 0.35و 

 وكيف يؤثر ذلك على وضعية االرباح. 1.1412ل ليصبح االرباح اذا تغري سعر الصرف االج

 التمرين السادس عشر:

، واذا   EUR/USD=1.7110/ ىو 25/03نفًتض ان سعر الصرف الفوري يف سوق ادلستقبليات ليوم 
يورو، حيث قيمة احلساب  125000تقدر قيمتو  احدكانت لديك وضعية قصرية مرتبطة بعقد مستقبلي و 

 دوالر. 700دوالر وىامش الصيانة  يقدر بـ 1500اذلامشي تقدر 

، اوجد وضعية او  1.7125، 1.7120، 1.7110، 1.7100ايام ىي  اذا افًتضنا ان اسعار التنفيذ الربعة
 رصيد اذلامش يف كل االيام ادلتداول فيها مع حتديد الوضعية النهائية؟.

 التمرين السابع عشر:

كذلك   متغريبينما تستهدف الشركة ع اقًتاض مبلغ مبعدل فائدة  متغريتستهدف شركة س اقًتاض مبعدل فائدة 
 ادلبالغ من حيث القيمة، وكانت معدالت الفائدة كمايلي: تعادل مع دتاثل او

 معدل متغري معدل ثابت 
 4 LIBOR +0.1 الشركة س
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 4.9 LIBOR +0.4 الشركة ع

لة البنك علما ان عمو  ،الصرف جتعل الطرفني يف حالة تكافؤ ألسعارادلطلوب: ىل عناك امكانية قيام مبادلة 
 السنة الواحدة. نقطة أساس يف 50للتوسط تقدر بـ 

 عشر: ثامنالتمرين ال  

تستهدف شركة س اقًتاض مبلغ بالدوالر مبعدل فائدة ثابت بينما تستهدف الشركة ع اقًتاض مبلغ بالني الياباين 
 مبعدل فائدة ثابت كذلك مع دتاثل اوتعادل ادلبالغ من حيث القيمة، وكانت معدالت الفائدة كمايلي:

 االمريكيالدوالر  الني الياباين 
 8 4 الشركة س
 10 4.9 الشركة ع

ادلطلوب: ىل عناك امكانية قيام مبادلة السعار الصرف جتعل الطرفني يف حالة تكافؤ علما ان عمولة البنك 
 نقطة اساس يف السنة الواحدة. 50للتوسط تقدر بـ 
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 المراجع:
      

 اليازوري، دار ،1ط ادلبادالت، اخليارات ادلشتقات، عقود: ادلالية ادلشتقات واخرون، الربيعي حاكم 
 .2011 االردن، عمان

 دار ،(وادلبادالت واخليارات، ادلستقبليات، عقود)  ادلالية ادلشتقات الفتالوي، ميثاق الربيعي، حاكم 
 .2011عمان، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري

 2011 األردن، والتوزيع، للنشر العلمية الياروزي دار الدولية، ادلالية شيب، أل كامل دريد. 
 1ط والتوزيع، للنشر اجلامعية الدار والتطبيق، النظرية بني ادلالية االوراق بورصة احلناوي، صاحل زلمد، ، 

2000. 
    الطبعة األردن، وائل، دار العلمية، والتطبيقات النظري اإلطار يف االستثمارات إدارة مطر، زلمد 

 .2004الثالثة،
  2005 األردن، للنشر، وائل دار االستثمارية، احملافظ إدارة تيم، فايز مطر، زلمد. 
 للنشر اجلامعية دار احملاسبة، ادلخاطر إدارة ادلفاىيم: ادلالية ادلشتقات محاد، العال عبد طارق 

  .2001والتوزيع،مصر،
 2000 من لفرتة ادلالية ادلشتقات اسواق يف ادلبادالت عقود تداول اثر حسن، عباس فؤاد عباس-

 .2018 ،28العدد ،9 اجمللد اماراباك، رللة ،2016
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