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 :ملخص مذكرة حول
للفترة   تطبيقية على بورصة باريس المال دراسةعقود الخيار ودورها في التقليل من مخاطر أسواق رأس 

9002-9002 

والصناعي الذي مرت به معظم دول العامل والسيما الدول لقد ارتبط تطور األسواق املالية تارخييا بالتطور االقتصادي      
الرأمسالية، وقد جاء انتشار الشركات املسامهة وإقبال احلكومات على االقرتاض ليخلق حركة قوية للتعامل باألوراق املالية 

 والذي أدى إىل ظهور البورصات.
ارر أسواق رأس سوق رأس املال ودورها يف التقليل من خمأهم األدوات احلديثة املتداولة يف  هذه الدراسةيف  سنتناول    

ملخارر املالية يف أسواق سرتاتيجيات اليت تقوم عليها عقود اخليار من أجل تغطية ااملال، حيث هتدف إىل حماولة حتليل اإل
األصول املالية  تبادل هتبدأ الدراسة أوال باإلرار النظري ألسواق رأس املال هذه األخرية تعترب مكان يتم في ،رأس املال

ائض إىل الوحدات ذات حيث يتم فيها حتويل األموال من الوحدات ذات الف ،منبعا لألموال باعتبارها اوشراءومشتقاهتا بيعا 
 العجز عن رريق وسطاء ماليني.

ث أن معرفة املخارر وتقوميها ملختلف املخارر املالية اليت تواجه أسواق رأس املال وكيفية إدارهتا وتغطيتها حبيتطرقنا كما     
هم مناذج تسعري عقود أتعترب من العوامل الرئيسية لنجاح األسواق املالية، مث مت دراسة عقود اخليار مبختلف أنواعها، وكذا 

ا عقود اخليار واليت تعترب احلجر كما مت عرض اإلسرتاتيجيات اليت تقوم عليه  ،بسعر اخليارعلى العوامل املؤثرة  بالرتكيز اخليار
ألزمات املالية.يار كان  سببا يف حدو  اخلينف أن عقود ا األساس إلدارة املخارر وتسيري احملافظ املالية، لكن هذا ال  

اسة بتحليل نتائج التحوط لعينة مكونة من أكرب الشركات اجلانب التطبيقي من الدر  اهتم،إضافة إىل دراسة اجلانب النظري   
خليار يف ختفيض وكان اهلدف منه معرفة مدى قدرة عقود ا  9002-9002 للفرتة بباريس 40cacاملدرجة يف مؤشر 
 :البحث يف التساؤل الرئيسيوعلى هذا األساس مت صياغة  إشكالية هذا املخارر املالية . 

وهل أدت إلى التقليل من مخاطر بورصة  التقليل من مخاطر أسواق األوراق المالية؟ عقود الخيارل كيف يمكن
 باريس؟
النتائج املستخلصة من هذه الدراسة هي أن عقود اخليار كان هلا دور فعال يف حتسني عوائد احملفظة، كما سامه  يف    
قل من التعامل املباشر يف أ استثماريةىل مبالغ إحيتاج يف عقود اخليار  االستثماركما أن ويط احملفظة من املخارر املالية،  حت
حيقق خيار الشراء مزايا عندما يفوق سعر السهم سعر التنفيذ على العكس منه عند تساوي سعر السهم مع و ، سهماأل

 مزايا. أيةعندئذ ال حيقق اخليار  ، يقل عنه أوسعر التنفيذ 
الدخول إىل بورصة باريس، وإمنا الغاية هو تسليط الضوء على أحد  ويف دراستنا هذه ليس  الغاية دراسة عملية 

 .التقنيات الرياضية واإلحصائية يف جمال اهلندسة املالية، باعتبار أن بورصة باريس من األسواق املتطورة
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حتويط احملفظة خبيار ، إسرتاتيجية بالك سكولزمنوذج  ،أسواق رأس املال، عقود اخليار، املخارر املالية  الكلمات المفتاحية:
 .شراء

Summary of a syudy (mémoire) on : 

Option contracts and their role in reducing the risk of capital 

Markets , An applied study on the Paris Stock Exchange 

for the period 2009-2014 
          The evolution of financial markets historically been associated with 

economic development experienced by most countries in the world , especially 

capitalist countries . The spread of joint-stock companies and the advent of 

governments to borrow came to creating a strong movment to tackle the 

financial securities which led to the emergence of stock exanges . 

        In this study , we will discuss the most important modern tools traded in 

the capital market and its role in reducing the risk of capital markets aming at 

trying to analyze the strategies that are based on the option contracts for 

financial risks in the capital markets coverage . first of all the study begins with 

theoretical framework for the capital markets this is the place where the 

exchange of financial assets and derivatives , buying and selling as a source of 

funds , in which there is the transfer of funds from surplus units to deficit units 

through financial intermediaries . 

        As we touched the various financial risks facing the capital markets and 

how to manage and cover that , knowing the risks and evaluation are key 

factors to the success of financial markets . Then the various types of option 

contracts has been studied as well as the most important pricing models and the 

factors affecting the price of theoption . The study also presented the strategies 

that underlie option contracts , which is considered the foundation-stone for 

risk management and functioning of  financial portfolios , but this does not 

deny that the option contracts were a cause of the financial crisis . 

         In addition to the study of the theoretical side , the pratical side of the 

study was interested in analyzing the results of a sample made up of the largest 

companies listed on the paris cac40 2009-2014 index. It was designed to 

determine the ability of option contracts in the financial risk reduction . 

         On this basis , the problamatic formulation of this research has been in the 

followowing main question : 

   How can the option contracts minimize the risk of stock maret ? Did it lead 

to the reduction of risks of paris stock exchange  
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             What is learned from the results of this syudy is that the option contracts 

were instrumental in improving portfolio returns they also contributed to 

hedge a prtfolio of financial risks . The Investment in option contracts requires 

investment amounts less thanthe direct dealing in shares , And achieve the 

benefits of the purchase option when the stock exceeds the exercise price, on the 

contrary, when it is equal to the share price with the implementation or less 

than that it does not achieve the advantages. 

            In our study, this is not the end, the study of the process of access to the 

Paris Stock Exchange, but the purpose is to highlight the latest mathematical 

and statistical technique in the field if financial engineering, as the Paris Bourse 

is one of developed markets. 

          Key words : capital markets, option contracts, financial riscks, Black 

schols model, Hedge portfolio option of buying strategy.  
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نعكاساهتا إو يف عاملي االستثمار والتمويل  املاضين اليت حدثت على مدار العقدين األخريين من القر  بسب الثورة        
جديدة غري  ستثماريةاأدوات  بتكاراإىل أدت  ،وما صاحبها من تعاظم ظاهرة تقلب أسعار الفائدة،على أسواق املال 

عملية نقل وتوزيع املخاطر مما يساعد يف توفري عنصر السيولة يف السوق الثانوي أدوات تسهل ،األدوات التقليدية السائدة
واملتمثلة يف املشتقات املالية،حيث تعد هذه األخرية أدوات خارج امليزانية فاملشتقات تنشئ التزامات  ،وحتسني كفاءته 

ضئيلة لذلك يطلق على املشتقات املالية تبادلية مشروطة وأهنا ال تؤدي إىل تدفق نقدي أواهنا تسبب تدفق نقدي بنسبة 
 باملشتقات الصفرية يف الوقت احلاضر لتسليمها هبذا السعر يف املستقبل.

التعامل يف املشتقات منذ أوائل السبعينات وتصاعد خالل الثمانينات والتسعينات نتيجة تزايد خماطر  أبدلقد 
وقد ،بنوك على التعامل فيها رغبة منها يف تنويع خدماهتا املاليةاملشتقات إىل تزايد إقبال ال  السوق ويرجع التعامل يف 

جلة تتمثل يف اتفاقيات منطية بني طرفني هتدف إىل تثبيت تبادل آظهرت املشتقات أول ما ظهرت يف شكل عقود 
لتنبؤ سوف حيدث يف تاريخ الحق يف املستقبل وهي بذلك تقدم خدمة كبرية للمتعاقدين هبا،إضافة إىل كوهنا أداة ل

 واستكشاف السعر الذي سيكون عليه األصل حمل التعاقد يف السوق احلاضرة.
حد أهم أنواع أدوات املشتقات املالية واليت تعطي املستثمر فيها فرصة مهمة لتقليل املخاطر اليت أتعد اخليارات و      

 خاطر.كرب ملواجهة هذه املأيتعرض هلا وذلك عن طريق نقلها إىل أطراف أخرى هلا قدرة 
حيث تنامت أسواق اخليارات يف العقود األخرية من القرن العشرين نتيجة للمخاطر املفرطة اليت واجهت عموم           

إذ وفرت هذه ،املستثمرين يف األسواق الفورية بسبب األزمات املالية واهنيار العديد من األسواق املالية احمللية والدولية
ومحاية استثماراهتم من  ،ن األسعار السوقية من جانبأنتفاع من توقعاهتم املستقبلية بشاألسواق للمستثمرين غطاء لال

 خالل ختفيض املخاطر من جانب أخر .  
كل  جة للمسامهات النظرية اليت قدمهانتي0791كما شهدت نظرية تسعري اخليارات قفزات علمية كبرية منذ عام        

 Williamوكذلك املسامهة اليت قدمها ،ة رياضية لتسعري اخلياراتبصيغ0791عام Black-Scholes-Mertonمن 
Sharp  لتطوير منوذجBinomial ، علما أن كال النموذجني هلما هدف واحد يكمن يف حتديد القيمة النظرية العادلة

Theoretical Fair Value . 
، حيث فتحت 0799يف سنة  MONEP لقد كانت أول انطالقة لسوق اخليارات القابلة للتداول يف بورصة باريس  

ويعترب ، lafarge , paribas,peugotيف نشاطها ثالث فئات من عقود اخليار  على األسهم ضمن ثالث مؤسسات 
 املؤشر األساسي هلذه السوق، فهو مكون من أكرب املؤسسات املمثلة ملختلف قطاعات السوق الفرنسي.  cac40مؤشر 
املخاطر املالية املتعلقة هبذه تقليل هتدف إىل ،حوط بواسطة استعمال عقود اخلياراتكما أن عملية بناء حمفظة الت      

 احملفظة عن طريق نقلها إىل أطراف أخرى لديها القدرة على مواجهة التقلبات السعرية املتعلقة مبكونات هذه احملفظة.
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 :على ضوء ما تقدم ميكن صياغة إشكالية البحث كالتايل إشكاليـة البحـث: -1
وهل أدت إلى التقليل من مخاطر بورصة  ؟رأس المالالتقليل من مخاطر أسواق  عقود الخيارل يف يمكنك

 باريس؟
 طرح التساؤالت الفرعية التالية: نامن اإلشكالية الرئيسية ميكن

 ماهو اهلدف األساسي لوجود أسواق رأس املال يف االقتصاد؟ - 
 ت من خالل مناذج التسعري املختلفة؟هل تؤثر املخاطر املالية على قيمة اخليارا- 

 ؟املرونة الالزمة مبا يتوافق مع توقعاهتم املختلفة ودرجة حتملهم للمخاطر  للمستثمرين  هل يتيح التعامل باخليارات-
 ؟تعترب عقود اخليار وسيلة لتخفيض خماطر بورصة باريسهل -
جمموعة من الفرضيات اليت  نطرحة املطروحة، ملعاجلة إشكالية البحث واإلجابة على األسئلفرضيات البحث:  -2

 من خالهلا حناول اإلجابة عن التساؤالت املطروحة سلفا كما يلي: 
 ميثل سوق رأس املال األساس الذي تقوم عليه عملية النمو االقتصادي؛ -
 ؛عالقة طردية بني مستويات تقلب سعر األصل الضمين والقيمة العادلة خليارات الشراء  هناك -
 ؛تتوافق مع حاجات املستثمرين وخصائصها ال ،إن عقود اخليار غري مرنة -
 تعترب عقود اخليار وسيلة لتخفيض خماطر بورصة باريس. -
 أهمية البحث: - 3
األمهية اليت يكتسبها مثل هذا املوضوع يف الوقت احلايل مع تزايد أمهية األسواق املالية من جهة وتفاقم املخاطر      

 هنا هتديد اقتصاديات دول وليس فقط هتديد مؤسسة أو بنك معني.أا من جهة أخرى واليت من شاملرتبطة هب
حيث أعطت فكرة ،وأمهية هذه الدراسة من خالل موضوع اخليارات الذي يعد من موضوعات االستثمار اهلامة   

 واضحة عن كيفية حتديد أسعار السوق خليارات البيع والشراء .
لدراسة من خالل اعتمادها على إطار يعمل على وضع جسور على الفجوة الفاصلة بني املشايع أمهية ا تتمثلكما     

 االستثمارية احلقيقية ونظرية تسعري حتديد قيم خياراهتا واليت تعترب التدفق النقدي القلب النابض فيها .
ونقص واضح يف اإلطار ،تبات العربيةحد املوضوعات اليت تعاين من ندرة نسبية يف املكأاملسامهة يف تناول  حماولة    

النظري بوصف األبعاد األساسية لعقود اخليار لذلك تنبع األمهية األوىل هلذا البحث يف حماولته تقدمي هذا املدخل 
 اجلديد من ناحية تغطية املخاطر.

 األهداف:-4
وتبيان  كيفية استخدام ،اخليارات متثلت أهداف الدراسة يف توضيح املفاهيم املتعلقة باملشتقات واحد أهم مكوناهتا 

وعرض أهم طرق تسعري اخليارات املالية مع  توضيح استخدام التقنيات ،عقود اخليارات يف إدارة املخاطر املالية
 الرياضية واإلحصائية يف حساهبا. 
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 وتوضيح خيارات الشراء والبيع  كما هتدف إىل التعريف بأسعار أسواق اخليارات وتقسيماهتا،   
ت أيضا إىل تسليط الضوء على املداخل العامة املعتمدة يف حتديد الفرص االستثمارية وما يرتتب عليها من وهدف

بعدها تعمد الدراسة إىل املقارنة بني مدخل التدفق مع مدخل تسعري ،حتديد خيارا لشراء هلذه املشاريع املعتمدة
الختالفات وإمنا يتعداها للوقوف على النقاط العامة يف اخليارات لتقييم املشاريع وال يقتصر األمر على حتديد هذه ا

جمال اخليارات والعمل على حتليلها هبدف التوصل إىل إطار حمدد من الفهم الواضح هلا والعمل على تصنيفها إىل 
مناطق جماميع إحصائية وكمية تستند عليها الدراسة يف حتديد سعر اخليار واالختيار فيما بينها من خالل توزيعها إىل 

 لالستثمار وفق مدى زمن حمدد يبدأ من اآلن وينتهي بعدم االستثمار.
 أسباب اختيار الموضوع -5

 إن مربرات اختيارنا هلذا املوضوع متعددة من بينها على سبيل املثال ال احلصر
  ؛األمهية البالغة اليت يتصف هبا املوضوع يف الوقت احلايل-
 ؛حداثة املوضوع-
 .عقود اخليارتسليط الضوء على -
: لإلجابـة على اإلشكاليـة املطروحـة، وحتقيق أهداف البحث ،ومتاشيا مع المنهج واألدوات المستعملة -6

سبيل التشخيص السليم والوصف  علىفقد مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي وهذا  ،مقتضيات الدراسة
الدقيق ملوضوع الدراسة من خمتلف جوانبه ويقوم املنهج الوصفي التحليلي على مجع البيانات واملعلومات املتعلقة 

 ألننا بصدد توضيح الكيفية اليت يتم هبا استخدام عقود اخليار لغرض التغطية .،مبوضوع الدراسة
 قة: موقع البحث بالنسبة للدراسات الساب -7
،حيث كانت عينة الدراسة 0777 اسرتاتيجية-حتليل-مفاهيم-:االستثمارخالد وهيب بعنوان،دراسة الراوي-

 جمموعة من املصارف األردنية
سرتاتيجيات إإىل بيان كيفية استعمال اخليارات يف تغطية احملفظة وبيان كيفية استعمال اخليارات يف  وهدفت الدراسة

 املضاربة.
من خالل موضوع اخليارات يف كيفية استعمال هذه اخليارات يف حتويط احملفظة  الدراسة ونبعت أهمية هذه

 االستثمارية لتقليل املخاطر وكذلك كيفية تنفيذ اسرتاتيجيات املضاربة لتحقيق الفرص االستثمارية املرحبة.
يار احلق يف ممارسة أنواع حمددة توفر اخليارات ملالك اخل:ومن بني أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة متثلت يف

 من احلقوق املتعلقة باألصول يف تاريخ مستقبلي ويسعر حمدد .
ن احملددات الرئيسية لقيمة اخليار هي السعر اجلاري لألصول املستقبلية اليت حنن بصددها:سعر املمارسة إ

الحنراف املعياري لعوائد األصول املستقبلية معدل الفائدة اخلايل من املخاطر،ا،للخيار،الوقت لغاية تاريخ انتهاء اخليار
 املعينة.
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-استخدام منوذج ثنائي احلدين يف تسعري اخليارات وبناء حمفظة التحوط :حمد بعنوانأإبراهيم ،دراسة جركس-
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية )عدد خاص بوقائع املؤمتر القطري األول للعلوم اإلدارية(،   ،1110دراسة تطبيقية

جمموعة من الشركات :حيث كانت عينة الدراسة،  1110جامعة بغداد، تشرين األول/  -لية اإلدارة واالقتصادك
املدرجة يف سوق بغداد لألوراق املالية وتكونت عينة الدراسة من ستة أسهم متداولة يف سوق بغداد اليت حققت أعلى 

 .1110تداول خالل شهر متوز 
كيفية تسعري اخليارات باستخدام النموذج الثنائي ذو الفرتة الواحدة وذو   يف تبيان وتمثلت أهداف الدراسة

والعمل على تشكيل حمفظة التحوط من األسهم ومن اخليارات حبيث تعطي هذه احملفظة عائد يساوي معدل ،الفرتتني
 العائد على املوجودات اخلالية من املخاطر.

دراسات اليت تناولت اخليارات وتشكيل حمفظة التحوط وإثارة فضال عن أمهيتها إذ تعد هذه الدراسة من أوائل ال
اهتمام الباحثني يف العراق إىل دراسة آلية عمل النماذج الرياضية املطبقة يف األسواق املالية الكفؤة يف الدول املتقدمة 

 ملها.والعمل على بيان كيفية تطبيقها يف سوق بغداد لألوراق املالية كمقدمة لفهم املشتقات والية ع
مت استخدام البيانات الفعلية ملتوسط أسعار األسهم يف شهر :وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من بينها

،لستة شركات مدرجة يف النشرة الشهرية واليت حققت أعلى تداول خالل الشهر من حيث األسهم 1110متوز 
ار للفرتة الواحدة تكون قيم اخليار هلا عالقة طردية واتضح أن يف حالة تسعري اخلي،املتداولة ومن حيث حجم التداول

وقد مت تسعري اخليار بشكل عام للفرتة الواحدة ،مباشرة مع ارتفاع سعر السهم يف السوق احلايل واملتوقع يف املستقبل
 حدمها. أيف االعتبار حاليت الصعود  واهلبوط املمكن حدوث  تذأخواليت 

وكانت أطروحة دكتورا ،  ،1112الفرص االستثمارية كخيارات مالية :بعنواندراسة ألعارضي،جليل كاظم مدلول، -
حيث تساهم الدولة ،عينة الدراسة جمموعة من الشركات الفندقية ضمن قطاع الشركات السياحية  يف بغداد

 من رأمساهلا االمسي املصرح به.%0والقطاع اخلاص بنسبة %97بنسبة
داخل لعامة املعتمدة يف حتديد الفرص االستثمارية وما يرتتب عليها من إىل تسليط الضوء على امل وهدفت الدراسة

 حتديد خيار الشراء هلذه املشاريع.
:من خالل سعي الباحث يف هذه الدراسة إىل إثارة اهتمام الباحثني يف العراق إىل في حين تمثلت أهمية الدراسة

فؤة يف الدول املتقدمة وحماولة تطبيقها يف سوق بغداد دراسة عمل النماذج الكمية املطبقة يف األسواق املالية الك
 ألوراق املالية كمقدمة لفهم اخليارات والية عملها يف اجلانب الوطين.

حد أهم أنواع املشتقات واليت تعطي املستثمر أتعد اخليارات -كما توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج: 
بني طرفني مها مشرتي وبائع حق اخليارـ، حيث يكون للمشرتي احلرية يف فرصة مهمة لتقليل املخاطر من خالل عقد 

 ممارسة هذا احلق  وعدم ممارسته مقابل دفعه ملبلغ العالوة،على العكس منه يف البائع. 
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دور اهلندسة املالية يف خفض خماطر احلوافظ املالية حتليل دور بعنوان  مذكرة ماجستري  :ربيع بوصبيع العائش-
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة 1100-1119يات اخليارات يف بناء حمفظة التحوط يف السوق القطري سرتاتيجإ

، حيث ذكرت الدراسة أن استخدام اخليارات املالية ضمن إسرتاتيجية 1101املاجستري يف علوم التسيري،ورقلة،
ألدوات، حيث مت مناقشة منوذج حتويطية سواء كانت خيارات راء أو بيع ختضع للعديد من الشروط أمهها تسعري هذه ا

 اخليار. دلتسعري عقو بالك وسكولز باعتباره منوذج دقيق 
 :يفيما يلدراستي تختلف عن الدراسات السابقة 

 ؛سهل وسريع برنامج يف حساب سعر اخليار باعتباره MATLABاملاتالب برنامج استعمال  - 
مث حتديد القيمة  ،املسعرة تسعري مضخما أو خمفضا اردقة منوذج بالك وسكولز يف تسعري عقود اخلي مدى توضيح - 

، بعدها مت مقارنة سعر اخليار أو قيمة العالوة احملسوبة بنموذج بالك وسكولز وسعر اخليار املعروض يف السوق  العادلة
 املايل ؛

 ببورصة باريس.ملالية بيان مدى قدرة اسرتاتيجية تغطية حمفظة مالية خبيارات شراء مغطاة يف ختفيض خماطر احملفظة ا- 
 هيكـل البحـث -8
لإلجابة على اإلشكالية املطروحة، واختبار الفرضيات، تضمن حبثنا ثالث فصول رئيسية،حياول كل فصل اإلجابة   

 على مجلة من التساؤالت الفرعية.
رأس املال ؛  وهو نظري حيتوي على ثالث مباحث، نتطرق يف املبحث األول لإلطار النظري ألسواق :الفصل األول 

 ويف املبحث الثاين األوراق املالية املتداولة يف سوق األوراق املالية؛ ويف املبحث الثالث مؤشرات بورصة األوراق املالية
ماهية ،بداية مت التعرف على خمتلف املخاطر اليت قد تواجه منشات األعمال وأساليب التعامل معها الفصل الثاني: 

مث تعرضنا إىل أهم مناذج تسعري عقود ،بعدها إىل مفاهيم عامة حول عقود اخليار لنتعرض،إدارة هذه املخاطر
لنستكمل بعد ذلك مع اسرتاتيجيات عقود اخليار من حيث املفهوم والنظرية وخمتلف االعتبارات الواجب ،اخليارات

 مراعاهتا مع الرتكيز على اسرتاتيجية التغطية من املخاطر.
 40cacجمموعة من املؤسسات املدرجة يف ا الفصل التعرض لكيفية تغطية خماطر : حاولنا يف هذالفصل الثالث

لسوق  لبورصة باريس،والتطرقوذلك بدءا بإعطاء خلفية تارخيية ،عن طريق عقود خيار الشراء ببورصة باريس بفرنسا 
باستخدام التغطية   التحوط إسرتاتيجيةلنستكمل بتحليل ،مث كيفية تسعري عقود اخليار،MONEP))اخليارات بباريس 

 عن طريق شراء عقود خيار الشراء املغطاة.
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 :مقدمة الفصل

ستثمارية قد فاق اإلمكانيات والقدرات الذاتية للوحدات قتصادي وزيادة املشاريع االإن التوسع يف النشاط اال
وهذا ما أدى إىل ضرورة إنشاء سوق مايل لتمويل هذه العمليات ، مؤسسات خاصة أو عامة اإلنتاجية سواء كانت

 والنشاطات.
على وجه اخلصوص أسواق رأس املال اليت تتداول فيها األسهم وغريها من األوراق  –وتوجد األسواق املالية و 
ملالية وبذلك تكون أسواق رأس املال بغرض جتميع املشرتين والبائعني لألصول ا -املالية متوسطة وطويلة األجل

 الديناميكية اليت نشأت لتسهيل عملية تبادل األسهم والسندات وباقي األصول املالية األخرى .
تلك  االقتصادينيحيث يعترب  اهلامة يف مصفوفة الشبكة املالية،كما تعترب أسواق األوراق املالية أحد العناصر   

تقسيم هذا الفصل  ارتأيناومن أجل فهم األسواق املالية   ،للدولة االقتصاديةاألسواق مرآة تعكس حقيقة األوضاع 
 إىل ثالثة مباحث: 

 ماهية أسواق رأس المال :المبحث األول -
 رأس المالوراق المالية المتداولة في سوق األ الثاني:المبحث  -
 المالرأس مؤشرات أسواق  :المبحث الثالث -
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 ماهية أسواق رأس المال :ولالمبحث األ
حيث تشكل القنوات اليت يتم من خالهلا  ،قتصاديةاالسواق املالية دورا فعاال يف عملية التنمية تلعب األ 

 ىل قنواتإوحدات اليت تعاين من عجوزات مالية وحتتاج الىل إموال من الوحدات اليت حتقق فوائض مالية تدفق األ
سواق نقدية أىل إسواق املال أوتنقسم  ،و املؤسساتأمر باألفراد سواء تعلق األ ،مالئمة لتلبية متطلباهتا التمويلية

 دوات املتداولة وأيضا قواعد التعاملخرى من حيث املدة الزمنية واألوكل سوق ختتلف عن األ ،وأسواق رأس املال
 .فيها

 الماليةسواق مفاهيم عامة حول األ :األولالمطلب 
 سواق الماليةتعريف األ ول:األالفرع 

وال مث مصطلح املال وبعدها نتطرق إىل تعريف أنعرف السوق  ،ة مصطلح السوق املايلئسوف نقوم بتجز  
 .سواق املاليةاأل

 تعريف السوق :أوال
 1بني من يتعاطى البيع مكان وقع فيه التبايعلكل يعرف السوق بأنه اسم  :صطالحاا. 

 تعريف المال :ثانيا
 .2( شياءهو ما ملكته من مجيع األ املال)احمليط:جاء يف القاموس 

   Financial Market  سواق الماليةاأل :ثالثا
فالنظام املايل عبارة عن  ،املؤسسات املالية جزءا من النظام املايل الذي خيدم اجملتمع ككلو  ألسواقا تعترب 

فراد واحلكومات اليت تشارك يف هذا النظام وتنظم واأل ،عمالواملؤسسات املالية ورجال األ ،سواق املاليةجمموعة من األ
 .3عملياته

دوات دوات املالية واملشرتي تلك األطار الذي جيمع بني بائعي األذلك اإل على أنه يعرف سوق املال و  
 تصالاولكن بشرط توفر قنوات  ،فيه وذلك بغض النظر عن الوسيلة اليت يتحقق هبا هذا اجلمع أو املكان الذي مت

مثان السائدة يف أي حلظة زمنية معينة بالنسبة ألي ورقة مالية فعالة فيما بني املتعاملني يف السوق حبيث جتعل األ
 .4متداولة فيه
وبغض النظر عن الكيفية اليت يتم  ، البائع واملشرتيبنيينما توجد وسيلة التبادل أوالسوق املايل موجود  

 ،االنرتنتمبوجبها تنفيذ عمليات الشراء والبيع فقد تكون باللقاء املباشر بينهما أو بواسطة اهلاتف أو حىت بواسطة 

                                                           
 .26، ص 6002، اإلسكندرية، دار الفكر اجلامعي، الشرعية واألحكامبين النظم  معامالت البورصةأمحد حممد لطفي،  -1
 .21:، ص9600، األردن، النفائس للنشر ، داراإلسالميفي الفقه  أحكام األسواق المالية األسهم والسندات ضوابط التعامل بها حممد صربي هارون، -2
 .2ص:، 6002دار الفكر اجلامعي، مصر،  والمؤسسات المالية، األسواق،  إمساعيلهنال فريد مصطفى، السيد عبد الفتاح  -3
 .22  :، ص6026األردن،  ،دار املستقبل للنشر والتوزيع ،األسواق المالية والدوليةنس البكري،  أصايف  -4
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من اخلرباء  إلدارة وتنظيم عمليات التبادل وتوفري املعلومات الدقيقة للمتعاملني يف بشرحية ويستعني السوق املايل 
 .1و الوكالءأما الفئة الثانية العاملة يف السوق فهم الوسطاء أ ،ملالكنيئة الفالسوق 

ىل الوحدات إت املدخرة موال من تلك الوحداماكن اليت يتم فيها تدفق األسواق املالية بأهنا األكما تعرف األ 
ولديها فائض مايل وليس لديها فرص استثمارية   دخارباالموال من الوحدات اليت تقوم حيث تنتقل األ .املستثمرة

موال الكافية ولكن ال تتوافر لديها األ ،ستثماريةااليت لديها فرص ىل الوحدات إ موالكافية الستخدام هذه األ
 امو طار السياسة العامة للدولة إفراد ويف ويتم ذلك بطرق عديدة تتالءم مع معتقدات األ، هذه الفوائض ستغاللال

 .2سعارساسية مثل الدخل القومي ومستوى األحتقيقه من املتغريات االقتصادية األ تستهدف
ونية( املستمرة عرب الزمن ايعرف بداللة احلركة )الرب  ،طار علم رياضيات التمويلإما تعريف سوق املال يف أ 

 3واحملافظ والثروة.سواق واملكاسب الرأمسالية مر باألموال واألعمليات عشوائية فيما يتعلق األ بعواليت تت
بيعها بوذلك  ،وراق املالية (والسندات ) األ سهمألكاصول املالية  ومنه السوق املايل هو سوق يتم فيه تداول األ

موال و حيث عندما يشرتي أحد الطرفني املوجودات املالية من قبل طرف آخر هذا يسمح بتحويل األ ،وشرائها
 .4احلكوميةت الاوالشركات والوك ،سرن قبل األتدفقها مما يسمح بالتمويل واالستثمار م

 ق الماليةاسو نشأة األ :الثانيالفرع 
ف و للظر  نعكاساتانتيجة إن تتبعنا لتاريخ السوق املالية يكشف لنا نشوء هذه السوق وتطورها جاء  

الصدفة وإمنا   قبيلسواق مل يكن من فنشوء تلك األ، فيهااالقتصادية املتزايدة يف البلدان اليت وجدت  حتياجاتواال
 اإلنسانسواق ظهرت منذ أن فكر ففكرة تلك األ ،كان ملقتضيات التطور التجاري واالقتصادي يف تلك البلدان

سعت تلك الشركات  ذإذلك التطور العلمي ونشوء الشركات ذات الفوائض املالية  على وساعد ،ستغالل مدخراتهاب
 ق.سواىل استثمار تلك الفوائض من خالل تلك األإ
  ،مق  162سواق املالية يف القرن اخلامس قبل امليالد بالتحديد عام األ لرومانمع منو التجارة وتطورها عرف او 
ىل حد كبري بعض إفهي تشبه  ،سواق املالية املعاصرةنشطة املشاهبة ألنشطة األسواق بعض األذ شهدت هذه األإ

 .5بورصات التجارة يف عصرنا احلاضر
مرباطورية يدي اإلأمرباطورية البيزنطية بسقوط القسطنطينية على السابع امليالدي هناية اإلكما شهد القرن  

بينما  ،مر الذي ترتب عليه حدوث نشاط غري مسبوق يف حركة التجارة يف حوض شرق املتوسطوهو األ ،سالميةاإل

                                                           
 .248  :،ص6002، األردن،،، دار املسريةمقدمة في األدوات المالية المعاصرةدريد كامل آل شيب،   -1
 .9 :، ص6006دار الرضا للنشر، دمشق،  في بورصات األوراق المالية )بين النظرية والتطبيق(، االستثمارعصام فهد العربيد،  -2
 .26 :، ص6020 ،الفكر للنشر، األردندار  األسواق المالية والنقدية في عالم متغير،  السيد متويل عبد القادر، -3

  -Jeff Madura,  financial markets and institution , Edition 10th ,Paris ,  2008 , p:34. 
 .221، 221 :ص ص ،6020 ،للنشر،األردن،  دار الصفاء السياسات النقدية والمالية وأداء سوق األوراق المالية عباس كاظم الدعمي،  -5
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 piratesار بسبب عودة القراصنة   هنوتوقفت التجارة تقريبا بني املوانئ أو عرب األ هنارتايف غرب البحر املتوسط 
 ولكن التوقف يرجع بشكل أساسي لغياب التمويل.

ة حيث كان الدوالر مربوط أنظمة أسعار الصرف الثابت اهنارت ،ودزن وباهنيار نظام بريتو  2922ويف عام  
ظهرت أزمة النفط بعد حرب  ،2921 -2921 يويف عام .ئمةحالهلا بأنظمة أسعار الصرف العاإومت  ،بالذهب

فلقد  ،ىل الدول الناميةإالثروة من الدول املتقدمة  نتقالادبيات املوضوع بأزمة أوظهور ما يعرف يف  2921كتوبر أ
احمللية هلذه الدول عن  قتصاديةاالمكانيات زمة تكوين فوائض برتولية لدى الدول النفطية تعجز اإلصاحب هذه األ

اليت  ،وربية هي املكاسبفكرة تدوير أرصدة الدوالرات البرتولية وكانت أسواق العمالت األ تومن هنا نشأ ستيعاهباا
 .1صول فيهايتم توظيف هذه األ

وتعتمد هذه  ،م العملسينظرية آدم مسيث اليت تستند على فكرة تق لىسواق املالية عفكرة األ رتكزتاو  
جياد نوع من إنتاج مما يرتتب على ذلك على كرب حجم اإل يعتمد  والذي بدوره خرية على كرب حجم السوقاأل

جياد إمما يرتتب على ذلك  ،هذه العالقة على التطورات املالية نعكستاللمزايا النسبية وقد  ًنتاج تبعاالتخصص يف اإل
الية من سواق املوقد جاءت تسمية األ ،وراق املاليةطلق عليها سوق األأوهذا السوق  ،سوق متخصص لألوراق املالية

 2.واقساألمفهوم السوق بصورة عامة والوسيلة اليت يتم التعامل هبا يف تلك 
وراق املالية تارخييا بالتطور االقتصادي والصناعي الذي مرت به معظم دول العامل وال سيما تطور أسواق األ رتبطاو    

حركة قوية للتعامل  قليخل قرتاضاالقبال احلكومات على إالشركات املسامهة و  نتشاراالدول الرأمسالية وقد جاء 
مر على يتم يف بادئ األوكان التعامل بتلك الصكوك  ،وراق املاليةظهور بورصات األ إىلدى أاملالية والذي بالصكوك 

بنية خاصة واليت أعقاب ذلك يف أالتعامل يف  ستقرامث  .جنلرتا وأمريكاإفرنسا و كقارعة الطريق يف الدول الكربى  
 3وراق املالية.صبحت تعرف فيما بعد بأسواق األأ

 أقسام السوق المالية :الثالثالفرع 
ن أحيث  ،تعددت تقسيمات أسواق املال من وجهة النظر العملية رغم وجود خطوط واضحة فاصلة بينها 

وبصفة  ،ستثماراتاىل إأي حتويل املدخرات  ،ستثمارهامجيعها تعمل على جتميع املدخرات وفتح جماالت متعددة ال
 يلي:ىل ما إكن تقسيم أسواق املال عامة مي

 
 
 
 

                                                           
 .16  :،  صمرجع سابقالسيد متويل عبد القادر،  - 1
 .21:، ص2996الفنية، دمشق،  لألعمال، دار الشط المالية األسواقمقدمة في نوزاد اهلييت،  - 2
 .62 :، ص6009األردن، ، دار زمزم،.والتحليل األساسي المالية  األصول العلمية األسواقحممد أمحد عبد النيب، - 3
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 أسواق النقد .أ
من طرف  جلصول قصرية األاأل واقرتاضإلقراض جمال  كان أومالواسع هي  مباملفهو  سواق النقد أ تعرف 

الوحدات ذات العجز املايل املؤقت  بنيساسية هلا يف تسهيل عقد الصفقات املالية حيث تتمثل الوظيفة األ ،1البنوك 
 جل.صول القصرية األلوحدات ذات الفائض املايل املؤقت من خالل تبادل األاو 

سواق البنك ومن أهم مؤسسات هذه األ ،ةنذا مل يتجاوز السإقصري الجل األ عتباراوقد جرى العرف على 
 ىل بعض العمليات اليت تقوم هبا مؤسسات أخرى منها.إباإلضافة  ،جاريةاملركزي والبنوك الت

 عمال لآلجال القصرية؛ستثمار واألعمليات بنوك اال 
 بنوك التنمية واالئتمان الزراعي؛ جل اليت تقدمهاالقروض املومسية القصرية األ 
 2الودائع لدى صناديق توفري الربيد. 

 س المالأأسواق ر  .ب
جل أي اليت تستحق يف فرتات زمنية دوات املالية املتوسطة والطويلة األالتعامل فيها باألسواق جيري أوهي   

 .3سهم والسنداتأطول من سنة مثال األ
 ادورهو  رأس المالتعريف أسواق  :الثانيالمطلب 

 :ىل التعريف مث الدور فيما يليإنتطرق 
 تعريف أسواق رأس المال :األولالفرع 

تعامل تبعيدة املدى واليت تتجاوز فرتات سدادها السنة الواحدة و  ستثماراتاالسواق متخصصة يف أهي  
ىل شركات خاصة أو إدوات تعود سواء كانت هذه األ ،بشكل رئيسي باألسهم ) العادية واملمتازة( والسندات

 قليمية.إمؤسسات حكومية أو خزينة مركزية أو مصاحل 
ىل إحيث تتحول السيولة النقدية  ،سواق املاليةيف األ ثماريةستاالإن أسواق رأس املال متثل حمور العملية  

هبا خالل فرتة عمر  حتفاظاالن إوبالتايل ف، أدوات تستمر لفرتات طويلة نسبيا وحتمل عوائد مستقرة ومنتظمة
يكرس خصائص املستثمر العادي الذي يتناقض متاما مع املضارب الذي يتعامل باألدوات املالية  قتصادياالمردودها 

 السريعة ألسعار البيع والشراء. الفرو قاتمن  فادةستلال
وهي تعكس مستوى الركود أو االنتعاش أو الرخاء يف  قتصاداالسواق رأس املال كمحور لصحة أوعليه تعد  

 .4هذا االقتصاد

                                                           
1  - Jean – François Goux, Macroéconomie monétaire & financière théories – institutions – politique,Economica, 4 édition , 
paris,2008,p:102. 

 .22، 20 :،  ص صمرجع سابقعصام فهد العريب،   -2
 .91 :، صمرجع سابقالسيد متويل عبد القادر،   -3
 .26 :، ص6001دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن،  واألسواق المالية،  االستثمارات هوشيار معروف، -4
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هذا يف  ستثماراالجل واهلدف من يعرف على أنه السوق اليت يتعامل باألدوات املالية طويلة األكما  
س املال أكثر أويكون سوق ر  ،دفولوية هلذا اهليرادية ومنح األرباح الرأمسالية واإلهو احلصول على األ ،1السوق

 .2تنظيما من سوق النقد واملتعاملني فيه أكثر ختصص وكفاءة
 ،ستثمارات املالية املباشرة أو غري مباشرة على رأس املالسواق لالأكما تعرف أسواق رأس املال على أهنا  

سوق رأس املال جممل املؤسسات  شملوي ،خلق أداة مالية قابلة للتداول قرتاضواالقراض وتشمل مجيع أشكال اإل
 3املدى املتوسط والطويل وتوفريها لألفراد وقطاع احلكومة.موال على ع األية الوساطة اليت تتم من خالهلا جتمياملالية وآل

 أسواق رأس المالر دو  :الفرع الثاني
 أساسية: قتصاديةا أدوارتوفر ثالثة  أسواق رأس املالن إ 

التكافؤ الذي حيدد العائد  سعر صل أووالبائعني يف السوق املايل حتدد سعر تداول األ نالتفاعالت بني املشرتي :أوال
 موال يعتمد على العائد املطلوب من قبل املستثمرين.ات للحصول على األكن حتفيز الشر أل ،املالية ةادن األعاملطلوب 
موال يف السوق املالية كيفية ختصيص األ  إىلتشري وهذه اخلاصية اليت تعترب من خصائص السوق املايل واليت  

 ر.سعال كتشافا ما يسمى بعملية  ذاوه ،دوات املاليةبني األ
وفر السيولة يوبسبب هذه اخلاصية يقال بأن " السوق املايل  ،سواق املالية للمستثمر آلية لبيع أصل مايلتوفر األ :ثانيا

لتسديد  املدينة املؤسسة املالية ضطرفست ،ذا مل تكن هناك سيولةإو  ،املستثمر على البيع فيز" وهي ميزة جذابة لتح
وبالتايل  ،تصفيتها ًو كرهاأ ًذا مل تتمكن فسيتم طوعاإو  ،ًمسبقا معهاداة املالية الذي تعاقد املبلغ املايل لصاحب األ

 من السيولة. ًسواق املالية توفر نوعان األأعلينا القول 
حيث يوجد هناك نوعني من  ،مثل يف التقليل من تكلفة املتعاملنيتيسواق املالية لألالثالث  االقتصادي دورال :ثالثا

 ،تكاليف البحث هي تكاليف مباشرةف ،تكاليف املعلومات ،تكاليف البحث ،التكاليف املرتبطة باملتعاملني
مثل قيمة الوقت الذي يقضيه الضمنية والتكاليف  ،داة ماليةأو شراء أعالن لبيع موال اليت تنفق على اإلاأل :مثال 

ما أ ،سواق املنظمة يقلل من تكاليف البحثفوجود شكل من أشكال األ ،خراآل فاملتعامل يف البحث عن الطر 
سعار املتوقع لأل حتمالواالوالكمية  ،داة املاليةستثمار يف األتكاليف املعلومات هي تكاليف مرتبطة بتقييم مزايا اال

 .4نقديالكفؤة يف السوق وهذا ما يطلق عليه إنشاء التدفق ال
وميثل  ،نتاجية واخلدميةموال اليت حتتاجها الشركات لتمويل أنشطتها اإللأل يعترب سوق رأس املال مصدر 

ستثمار أمواهلم بغرض ابفراد واملؤسسات املالية فمن خالله يقوم األ ،قتصادياالساسية لعملية النمو أبذلك ركيزة 

                                                           
 .292:،  ص6009دار املناهج للنشر، األردن،  مبادئ اإلدارة المالية،دريد كامل آل شبيب، -1
 .16 :، صمقدمة في اإلدارة المالية المعاصرة،مرجع سابقشبيب،  آلدريد كامل  - 2

., p: 2, India, 2007th, part 1, class x5, Introduction to financial marketPreet vilras, delit-3  
4instrument, Canada, .2002.p:8, 9.  financial Fronkj.fad.0ZZI the handbook- 
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موال عادة استثمار هذه األإىل إويف املقابل تسعى الشركات واحلكومة  ،جلاحلصول على عائدات متوسطة وطويلة األ
 نتاجية وخدمية جديدة.إيف مشروعات وتوسعات 

ذلك ختصيص أكثر فعالية وكفاءة لرأس مال املشروعات اليت توفر املزيد من فرص العمل وتسهم  نوينتج ع 
 .1ورفع مستوى معيشة السكان قتصادياال ويف زيادة معدالت النم

 أقسام سوق رأس المال :الثالثالمطلب 
 ،مكن أن يكون معيار الزمنمن املوالذي  ،للمعيار املعتمد ًة أقسام تبعاَّعد إىلتنقسم أسواق رأس املال  

سواق العاجلة أن األ ًعلما ،جلة وأسواق فوريةآىل أسواق إخري ميكن تقسيم أسواق رأس املال وبالرتكيز على هذا األ
 .2والسوق الثانوي بنوعية املنظم وغري املنظم ،صدار ( ) اإلوىلة أقسام هي السوق األِّعد ىلإأو الفورية تنقسم بدورها 

 السوق العاجلة أو الفورية :ولالفرع األ
سهم املمتازة سهم العادية واألجل مثل األوراق املالية طويلة األسواق اليت تتعامل باألهي عبارة عن األ 

 3.والسندات بأنواعها
أو تتيح  ،و حصة من ملكية املشروعأجزء  بأوراق مالية تتيح لصاحبهافيها التعامل سواق اليت يتم أهنا األ يأ 

 .4ًمعا ثننياالأو احلصول على  ،رباحه كعائد هلاأله احلصول على جزء من 
خالل ثالثة أيام  )أي ًوراق املتداولة فيها فوراسواق اليت يتم تسليم األسواق احلاضرة بأهنا األكما تعرف األ 

 :يطلق عليها بسوق األوراق املالية إىل ما وتنقسم السوق العاجلة أو.5(برام الصفقةإمن تاريخ 
 :ولىاألالسوق  -والأ

موال من خالل من األ حتياجاهتماموال على سواق اليت حيصل منها مستخدمي األولية هي األسواق األاأل 
و سندات أسهم أموال بإصدار أىل إحيث تقوم الشركات اليت حباجة  ،سهم والسنداتدوات مالية مثل األأصدار إ

 فراد أو الشركات أي املستثمرين.موال مثل األىل مقدمي األإصدارات تباع هذه اإل ،املالية حتياجاهتاالتغطية 
 
 
 
 

                                                           
 .21:ص،مصر ،الدار اجلامعية  المحاسبة في شركات السمسرة لألوراق المالية،إمساعيل السيد أمحد لطفي، -1
، 6020-6009،جامعة منتوري قسنطينة، االقتصاديةيف العلوم  الدكتوراهأطروحة مقدمة لنيل شهادة  كفاءة سوق رأس المال وأثرها على العملية السوقية للسهم، لطرش مسرية، -2

 .12 :ص
 .66 :، صمرجع سابقنوزاد اهليين،  -3
 .19 :، ص6002 ،األردن،عالم الكتب الحديث للنشر،والنقدية،، األسواق المالية فليح حسن -4
 .16 :، صمرجع سابقحممد أمحد عبد النيب،  -5
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ويل من خالل مؤسسات مالية تسمى بنوك االستثمار كما يف الواليات صدار يف السوق األتتم عمليات اإل 
 .1وراق املاليةيف األ جتاراالأو من خالل البنوك التجارية أو شركات  ،مريكيةاملتحدة األ

حيث تطرح احلكومة السندات وأذون اخلزينة  ،ويلسهم والسندات يف السوق األصدارات اجلديدة من األويتم بيع اإل
 حتياجاهتااسهم للحصول على السندات واأل ،عمالبينما تطرح الشركات ومؤسسات األ ،نفاق العاملتمويل اإل

 التمويلية لتنفيذ خططها االستثمارية.
الطرح العام  :ويل مهاالعام يف السوق األ كتتابلال واجلدير بالذكر أنه يوجد نوعني من الطرق  
وراق املالية للبيع حيث يتم طرح األ Privat placement والطرح اخلاص للتداول public placementللتداول

وراق املالية لعدد حمدود من املستثمرين يف ظل بينما تطرح األ ،السوق يف حالة الطرح العامللمستثمرين بصفة عامة يف 
 .2ىل عدد قليل من املستثمرين احملتملنيإضافة سلوب الطرح اخلاص وغالبا ما يكونوا املالك احلاليني للشركة باإلأ

و التوسع يف أصدارات اجلديدة سواء لتمويل مشروعات جديدة ويل بالتعامل يف اإلكما خيتص السوق األ 
صدار عدد من إموال ميكنها أىل إوهذا يعين أن املنشآت اليت حتتاج  ،هوذلك من خالل زيادة رأمسال ،مشروع قائم

 موال.ألفراد واهليئات املختلفة املشاركة عن طريق مدخراهتم يف توفري اوهذا يعطي فرصة جلميع األ ،املالية قورااأل
وتنشأ نتيجة لذلك عالقة بني  ،داة لتجميع املدخرات وتقدميها للمشروعاتأال إماهو  األويل السوقف 

 .3موال " املكتتبني" وبني تلك املشروعاتمقدمي األ
 هي:ساليب أستخدام ثالثة اسهم والسندات بصدارات اجلديدة من األويتم طرح اإل

و اجلهة أصدار حلساب الشركة عملية اإل تعهدأو امل ستثماراالأن تتوىل مؤسسة مالية متخصصة عادة ما تسمى ببنك  .2
وال خيرج بنك االستثمار عن كونه وسيط بني املستثمرين احملتملني للورقة املالية املصدرة واجلهة اليت قررت  ،احلكومية

 ،فهو يقدم النصيحة واملشورة للجهة املعنية فيما يتعلق بنوع الورقة املصدرة والتوقيت املناسب لإلصدار ،صدارهاإ
ستثمار على وقد يقتصر تعهد بنك اال ،دىن منهأو حد أصدار وقد يتعهد بتصريف كل اإل، صداروحجم وسعر اإل

ول اليت تتسم بصغر حجم سوق ُّويف الد منه بتصريف قدر معني. لتزاماصدار دون أي لتصريف اإل هدقصى جأ ذلب
 قد تتوىل البنوك التجارية مهمة الرتويج لإلصدار. ،وراق املاليةاأل

لكي تتبع  ،مباشرة بعدد من املستثمرين مثل املؤسسات املالية الضخمة تصالباالصدار بنفسها أن تقوم جهة اإل .6
 سهم والسندات املصدرة.األ

                                                           
 .6:، صمرجع سابق، إمساعيلهنال فريد مصطفى، السيدة عبد الفتاح  -1
 .2ص:، سابق مرجع أند رواس،عاطف وليم  -2
، 6002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، شركات االستثمار-شركات التأمين-المالية األوراق أسواق-بنوك تجاريةالمالية:األسواق والمؤسسات مسية،  قريا قصعبد الغفار حنفي،  -3

 .691 :ص
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تتضمن الكميات املراد  Bidsسلوب تتم دعوة املستثمرين احملتملني لتقدمي عطاءات ومبقتضى هذا األ :سلوب املزادأ .1
ىل أن يتم التصريف إقل مث العطاءات ذات السعر األ األعلىويتم قبول العطاءات ذات السعر  ،شرائها وسعر الشراء

 .1وأذون اخلزانة يةصدارات السندات احلكومإسلوب لتصريف ستخدام ذلك األاوعادة ما يتم  ،الكامل
 :وليتقسيم السوق األ -1

 ولية اليت تصدرها الشركة املقرتضة وراق املالية األيع أنواع األجبمعامل يت ذيالسوق ال ووه :سوق التمويل المباشر
وتستخدم الشركة ، ها مباشرة أو من خالل خرباء التسويق" السماسرة واملتاجرين" ومن دون تدخل الوسطاءقوتسو 

سعار أويأخذ حتديد  ،جلو السندات للقروض طويلة األأسهم وراق املالية سواء كانت األمن األورقة املقرتضة أي 
 وراق املالية احلكومية.ىل األإاصة بالنسبة خو  "Auction"وراق املالية أسلوب املزايدة األ
 خالل الوسطاء  ضمن مجيع املعامالت اليت تتم منيت ذيك السوق الذلويقصد به  :سوق التمويل غير المباشر

سواق ويل من املقرتضني ويبيعون أوراق مالية ثانوية يف األوراق املالية من السوق األاملاليني الذين يقومون بشراء األ
 .2(نيويل والثانوي وبتدخل الوسطاء املالياأل نيخر) أي سوق التمويل غري املباشر يتعامل يف السوقآالثانوية من طرف 

على املوارد املالية لتمويل  قتصاديةاالالوسيلة اليت حتصل من خالهلا الوحدات  وويل هعد السوق األيوعليه    
ستثمار املايل للوحدات وسوق اال ،ستثمار احلقيقي لتلك الوحداتلذلك فهي مبثابة سوق اال ًوتبعا ،استثماراهتا

ستثمار اوراق املالية يف السوق الثانوي فال يوجد فإذا قامت تلك الوحدات بإعادة بيع األ ،ة لألوراق املاليةياملشرت 
ستثمار مايل يتم لتمويل الذلك فليس كل  ًوتبعا ،حقيقي بل يوجد استثمار مايل للمشرتي اجلديد لألوراق املالية املباعة

   .3ستثمار حقيقيا
 :السوق الثانوي -ثانيا

خر هو سوق آويل ومبعىن صدارها يف السوق األإوراق املالية اليت سبق عادة بيع األإهو السوق الذي يتم فيه  
يف  املالية وراقأي أن األ ،فيها بني من حيملها وبني مستثمر آخر بالبيع أو الشراء كتتاباال صدارات بعد تداول اإل

يف السوق الثانوي يعد  ستثماراالن إف ،خرآوبقول  ،ستثمارات قائمة وليست جديدةاوحملها  ،السوق متداولة من قبل
 حقيقي.ستثمار اوليس  ًماليا ًستثماراا

ن أىل إويرجع ذلك  ،ويليكون أهم من السوق األمن األحيان ن السوق الثانوي يف كثرية أمر وواقع األ 
صول املالية ) أي جيعل بيعها سهال ( وهو مايزيد الرغبة يف يضفي صفة السيولة على األ ،من ناحية ،السوق الثانوي

 ،ستثمار احلقيقيويل. وهذا معناه تسهيل عملية اال السوق األالشركة املصدرة عملية بيعها يف علىمما يسهل  ،قتنائهاا
 
 

                                                           
 .6، 2 :، صمرجع سابق أند رواس: عاطف وليم -1
 .216 -212 :،ص صمرجع سابقعباس كاظم الدعمي،  -2
 .6 :، صمرجع سابق ،أند رواسعاطف وليم  -3
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فالذي يشرتي الورقة  ،يف السوق الثانوي ًساساأدد حيت ،صدارن سعر الورقة املالية يف سوق اإلإف ،ومن ناحية أخرى 
 الورقة.  ههلذ هالثانوي سيحددصدار سيدفع السعر الذي يعتقد أن السوق املالية يف سوق اإل

ومعىن  ،هذا السعر أمكن للشركة املصدرة أن حتصل على سعر مرتفع للورقة املالية اليت أصدرهتا رتفعاوكلما  
ن السوق الثانوي إوكذا ف ،ا الشركة املصدرة للورقة املاليةموال اليت ميكن أن حتصل عليهذلك زيادة مبقدار رؤوس األ

ذا مل يتطور معه يف إ ًسيكون صعبا األويلبل ليس من املغاالة القول بأن تطور السوق  ،ويلاألأهم بكثري من السوق 
مل  اذإفلن يقدم أحد على شرائه  ًصدار جديد يستحق بعد عشرين عاماإفلو أن هناك  ،ذات الوقت السوق الثانوي

 .1اًثانوي ًيكن هناك سوقا
وراق املالية بعد هو السوق الذي يتداول فيه األ Secondary Marketويقصد أيضا بالسوق الثانوي  

ري غسواق سواق املنظمة واألوميكن التميز يف هذا الصدد بني األ ،ستثمارأي بعد توزيعها بواسطة بنوك اال ،صدارهاإ
يتميز بأن له مكان حمدد يلتقي فيه املتعاملني بالبيع أو  ،على عكس السوق الغري منظم ،فالسوق املنظم املنظمة

 .2عضاء السوقأكما أنه يدار بواسطة جملس منتخب من   ،الشراء لورقة مالية مسجلة بتلك السوق
فيها من قبل  كتتاباال وراق بعد ويطلق على السوق الثانوي بسوق التداول حيث يتم فيه تداول هذه األ 

 .3ستثمار قائم من قبلاويكون حملها  ،و الشراءأوراق وبني مستثمر آخر بالبيع حامل هذه األ بنيأي  ،املستثمرين
  يلي:شمل ما يو  :الثانويخصائص السوق 

ن يبيع دينه أو جزء منه أولية ( السند من السوق األ شرتىايف هذه السوق يستطيع املقرض ) الذي   -2
ي ساهم يف الشركة ) عن طريق شراء ذكما ويستطيع الشريك ال  ،بيع السند أو جزء منهبخر آملستثمر 

 .بيع السهم أو جزء منهبخر آ مستثمر منه إىل ً ( أن يبيع نصيبه أو جزءاويلالسهم من السوق األ
وراق املالية ال ثل السوق الثانوي سوق للمتاجرة فقط ولكن ميكن لبعض املتعاملني أن يشرتوا األميال   -6

ستفادة من الفروق بني سعر البيع سعرها واال رتفاعا دعادة بيعها عنإولكن بغرض  هبا بغرض االحتفاظ
 وسعر الشراء.

سهم سم املساهم )األاذا كان السهم حيمل إ" سجالت الشركة "  يف سهم بطريقة القيديتم تداول األ  -1
 ذا كان السهم ال حيمل اسم املساهم ) حلامله (.إتسليم ( أو بطريقة المسيةاال

أن يكون نقال للملكية من يعدو حيث ال  ًحقيقيا ًستثمارااال ميثل  الثانويستثمار يف السوق اال  -1
 .األوراق املاليةىل آخر دون أن تستفيد الشركة مصدرة إمستثمر 

 :التاليةوراقها يف اجملاالت أولكي تستفيد الشركة املصدرة لألوراق املالية من التعامل على  
 

                                                           
 .200، 99 :، ص6021، ، اإلسكندريةدار التعليم اجلامعيالمالية،  واألسواقالنقود والبنوك  اقتصادياتيونس،  حممود1
 .91 :، ص2999،  اإلسكندريةاملكتب العريب احلديث،  المالية وأسواق رأس المال، األوراق هندي، إبراهيممنري  -2
 .21 -26:، ص ص6002دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  البورصات،حممد الصرييف، -3
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 جيايب على مبيعات الشركة.إالدائم على اسم الشركة مما حيقق للشركة املصدرة شهرة وما حتدثه من تأثري  عالناإل 
 أو رقممما يسهل حصوهلا على التمويل التجاري أو االئتمان املصريف  ،التعرف على املركز املايل للشركة بشكل مستمر 

 جل.حصوهلا على قروض طويلة األ
 .1وراق املالية يف أي وقتتعترب السوق الثانوية سوق مستمرة حيث ميكن بيع األ  -1

 أقسام السوق الثانوي: 
ولكنها  ،السوق الرمسي أي " البورصة" فقط كما قد يتصور البعض وليست سوق التداول )الثانوي ( ه 

وراق مقيدة يف السوق كانت هذه األوراق املالية سواء  سواق اليت جيري التعامل من خالهلا على األتشمل كافة األ
ستعانة االالرمسي أو غري مقيدة وجيري التعامل عليها يف السوق الرمسي وسواء مت التعامل عليها بطريقة مباشرة أي دون 

 بالوسطاء أو بطريقة غري مباشرة.
 :التايل التقسيممن خالل  الثانويوملزيد من التوضيح ميكننا حتديد هيكل السوق  

 :المباشر.أسواق التعامل 1

وراق املالية فراد بالتعامل مع بعضهم البعض تعامال مباشرا يف شراء وبيع األمكانية قيام األإعلى الرغم من  
 وراق املالية تعامال مباشرا.يز التعامل يف األن يف بعض التشريعات ال جيأال إ ،دون االستعانة بالوسطاء واملتخصصني

سواق اليت يتعني فيها عن  سعار هي تلك األأللمثل أعن حتقيق  البعيدة سواقأن األ االستثمارويرى علماء  
 خر.حث كل منهما عن اآلالبكل من البائع واملشرتي 

سهم والسندات فرتة سلوب التعامل املباشر قد حيتفظ مبا لديه من صكوك األأىل إإن املستثمر الذي يلجأ  
وأنه لو تصادف ووجد من يقبل شرائها فسوف تكون  ،إن كان راغبا بالبيع ،طويلة دون أن يصادفه من يقبل شرائها

سهم العادية للشركات الصغرية أمامه مشكلة السعر الذي ينبغي أن يقبله أو يطلبه وغالبا ما يتم التعامل على األ
 .2تعامال مباشرا يف الدول الرأمسالية

 وتشمل:سواق التعامل غير المباشرأ. 2
جراءات والتعليمات ساليب واإلنظمة واألسواق املنظمة األتتبع األ  :وراق المالية(سواق األأ) المنظمةسواق أ. األ

سواق اجلارية يف سواق املركزية الرمسية اليت ترتبط هبا يف تسيري عملياهتا ونشاطاهتا كما هو احلال مع األاملعتمدة يف األ
YESN3. 

وراق املالية للشركات املدرجة يف البورصة ويدير يتم فيه تداول األ و البورصة هو السوق الذيأوالسوق املنظم  
دراج إدارة السوق املايل العديد من الشروط للموافقة على إوتفرض جلنة  ،عمليات التبادل الوسطاء العاملون بالسوق

 الشركات يف البورصة.
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 استنادان يكون التأسيس أوعلى العموم جيب  ،خرىأىل إىل آخر ومن دولة إوختتلف هذه الشروط من سوق  
صداراهتا من قبل إثبات وجودها يف السوق من حيث قبول تداول إىل قانون الشركات وأن تكون الشركة قادرة على إ

 .1خرى هدفها محاية املستثمر ومسعة السوقأىل شروط إضافة إاملستثمرين 
جراءات حمددة إوتوجد  ،يلتقي فيه املتعاملون بالبيع أو الشراءوراق املالية تتميز بوجود مكان حمدد وبورصة األ 
  .2ويدار هذا املكان بواسطة جملس منتخب من أعضاء السوق ،وراق املاليةلتداول األ

 :نبذة تاريخية موجزة عن البورصات   
ن شكلها النهائي الذي نعرفه اآل تأخذهنا مل أال إعلى الرغم من وجود مؤسسات للبورصة منذ قدمي الزمان  

قيمت أو  ،" Emponuimاملسماة "  ىجدت السوق العظمُثينا وأففي  ،بل مرت مبراحل كثرية متعددة ،منذ قيامها
سواق وكانت تلك األ ،La Collegia Mertorumيف روما يف القرن اخلامس قبل امليالد سوق مثلها عرفت باسم 

 عصرنا احلاضر.يف ىل حد كبري بورصات التجارة إتشبه 
ففي أحد أرقى  ،يف بلجيكا Brugesوج ر ىل مدينة بإالقرن السادس عشر و  إىلوترجع تسمية البورصة  

كانت هناك أنشطة جتارية متنوعة يتم التعامل عليها يف  Van De Bourseس ر بو ر أحيائها ويف قصر عائلة فان د
ومنذ ذلك احلني بدأت البورصات يف الظهور  ،ر النقودر ر من صر رمز عبارة عن ثالثة ص هذا القصر الذي وضع أعاله

 وربا.أواالنتشار يف 
التجارية وعمليات البنوك والبورصات ختتلط فيما  واالتفاقاتوحىت القرن التاسع عشر كانت عمليات التبادل  

وراق املالية حدمها بورصة األأ ،هذا وقد عرف العامل نوعني من البورصات ،بينها من الناحية العملية يف نشاط واحد
خرى بورصة التجارة ويقتصر التعامل فيها على املنتجات الزراعية واأل ،سهم والسنداتوتتعلق بالتعامل على األ

 .3والصناعية
ة للتعامل بالصكوك خلقت حركة قوي االقرتاضقبال احلكومات على إالشركات املسامهة و  انتشاركما كان  

مر يتم على قارعة الطريق يف األ بادئوكان التعامل بالصكوك يف  ،وراق املاليةىل ظهور بورصات األإوأدى هذا  ،املالية
ن بورصات واليت تسمى اآل ،بنية خاصةأمث استقر التعامل بعد ذلك يف  ،وأمريكا وإجنلرتاالدول الكربى كفرنسا 

 وراق املالية.األ
أعمال  استقرتويف اجنلرتا  ،مر ملكيأمبوجب  2201وراق املالية عام ظهرت أول بورصة لأل ففي فرنسا 

مريكا أأيضا يف  Royal Exchangeطلق عليه أوراق املالية يف أوائل القرن التاسع عشر يف مبىن خاص بورصات األ
 .4رتيتوهو وول س املعامالت.ويف نفس الشارع الذي كانت تتم فيه هذه  2662نشاء أول بورصة عام إمت 
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 ،هنا ليست سوقا باملعىن املفهوم والشائع عن كلمة سوقأال إ ،وراق املاليةن عرب عنها بسوق األإوالبورصة و  
 أمور:ذن البورصة ختتلف عن السوق يف ثالثة إ

أما يف البورصة فيتم التعامل فيها بالنموذج  ،شياء موجودة بالفعلأسواق تعقد على الصفقات اليت تتم يف األ :ولاأل
 أو العينة.

وأن  لالدخار، ما يف البورصة فالبد من أن تتوافر يف السلعة القابلية أ ،ع السلعيالتعامل يف السوق يتم يف مج :الثاني
 حوال املناخية.األ ،وتكون أمثاهنا عرضة للتغيري يف فرتة زمنية معينة بسبب ظروف العرض والطلب ،تكون من املثليات

سعار لكثرة هنا تؤثر يف األإف ،فيها خبالف البورصات رسواق ال تؤثذ األإ ،سعار فيهاسواق بثبات األتتميز األ :الثالث
 .1ما يعقد بينهما من صفقات

 وراق المالية بالبورصةشروط تسجيل األ: 
الشركات املختلفة وذلك للسماح وراق املالية اليت تصدرها عادة ما تضع البورصات شروطا لتسجيل األ 

 ،ليهاإخرى حسب ظروفها وأهدافها اليت تسعى بالتداول فيها وختتلف هذه الشروط بطبيعة احلال من دولة أل
 :شروطوللتسجيل هناك مخسة 

 6ن ال يقل عن أو  ،مليون دوالر 6.1ن ال يقل صايف الربح قبل الضريبة الذي حققته املنشأة يف العام املنصرم عن أ .2
 ؛ليون دوالر يف السنتني املاضيتني على ذلك العامم

 ؛مليون دوالر 26صول امللموسة عن ن ال تقل قيمة األأ .6
 ؛مليون دوالر 26سهم عن ن ال تقل القيمة السوقية لألأ .1
 ؛مليون دوالر 2.2أن ميلك اجلمهور حصة يف رأس املال ال تقل قيمتها عن  .1
 ،ساسيةىل تلك الشروط األإ وباإلضافةسهم أو أكثر  200 قل ميلك كل منهممساهم على األ 6000أن يوجد  .1

 :املكملة هي األخرىهناك بعض الشروط 
 ؛أن تكون للمنشأة مكانتها على املستوى القومي -أ
 ؛إليهاأن تكون هلا مكانتها اجليدة واملستقرة داخل الصناعة اليت تنتمي  -ب
ذا إهذا و  ،فرصة يف احملافظة على مركز هلا يف السوقو هلا أ ،ن تنتمي املنشأة لصناعة هلا فرصة للتوسع والنموأ -ت

بشكل ملحوظ حينئذ  اخنفضسهمها قد أى لاملستثمرين ع إقبالن أح بعد فرتة من تسجيل املنشأة بالبورصة ضتاما 
 .2لغاء التسجيلإالبورصة  إلدارةجيوز 
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 عضوية البورصة: 
ويف هذا اجملال ميكن أن نذكر مخسة  ،واملشرتينأعضاء السوق هم الذين يشكلون حلقة الوصل بني البائعني  

جتار الصالة املتخصصون وجتار الطلبيات  ،ومساسرة الصالة ،السماسرة الوكالء :أنواع من أعضاء سوق رأس املال
 .1الصغرية

 :السماسرة الوكالء (2
بيوت السمسرة كما قد يعمل تاجرا  ألحدالسمسار الوكيل هو شخص حيمل عضوية البورصة ويعمل كوكيل 

Dealer فهناك السيطرة املباشرة  ،عضاءولبيوت السمسرة الكبرية مصدرين للسيطرة على هؤالء األ ،حلسابه اخلاص
ىل سداد إاجة احلويظل القرض قائما دون  ،السمسار رسم العضوية إقراضبواليت تنشأ من جراء قيام بيت السمسرة 

خر هو السيطرة آويف غياب السيطرة املباشرة مازال هناك سبيل  ،يف خدمة بيت السمسرة قيمته طاملا ظل السمسار
اليت تتمتع هبا بيوت السمسرة الكبرية بسبب ضخامة حجم معامالهتا بشكل جيعل خدمتها موضعا  ،باشرةاملغري 

 مساسرة الصالة لتنفيذ ىلإ االلتجاءعضاء خاصة وهم يعلمون أن أي مكان يف بيت السمسرة ملنافسة بني هؤالء األ
 .2معامالته 

 :سماسرة الصالة (6
 ،املعامالتخاصة عندما يعرف السوق زيادة كبرية يف حجم  ،الوكالءهم السماسرة الذين يعملون لدى السماسرة 

 .3ويتعذر على السمسار الوكيل تنفيذها لوحده لذلك يستعني بسماسرة الصالة
حيث جيرون املعامالت  ،خرين داخل السوقللسماسرة اآل دماهتمفرتات ذروة النشاط يقدم هؤالء السماسرة خ ويف

 نيابة عنهم يف مقابل احلصول على جزء من العمولة.
وهم  ،باملضاربني كما قد يطلق عليهم التجار املسجلون Floos Tradersيطلق على جتار الصالة  :تجار الصالة (1

هنم يعملون أغري أهنم خيتلفون عنهم يف  ،مواهلم اخلاصةأهنم يدفعون رسوم العضوية من أيشبهون مساسرة الصالة يف 
مبعىن أهنم ال ينفذون عمليات حلساب اجلمهور أو حلساب مساسرة بل ينتهزون فرص ساحنة للبيع  ،حلساهبم فقط

 .4مل حتقيق الربحأوالشراء داخل صالة السوق على 
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سهم جمموعة حمددة من أأعضاء السوق الذي يتخصص كل منهم يف التعامل يف  باملتخصصنييقصد  :المتخصصون (1
وهو الذي يطلع وحده على دفرت  ،يتعامل يف ورقة ما أكثر من متخصص واحد أنمبعىن أنه ال ميكن  ،املنشآت

 .1االحتكارسهم اليت يتعامل فيها وهو ما يعد بالطبع نوعا من لأل kobo derrlimited oوامر احملددة األ
 :(. تجار الطلبيات الصغيرة5

وراق املالية يف أولئك التجار الذين يقومون بشراء األ Odd-lot Dealersيقصد بتجار الطلبيات الصغرية  
 ،سهم ( 200صغرية )أقل من سهم أو مضاعفاهتا ( مث البيع ملن يريد الشراء بكميات  200)طلبيات بكميات كبرية

كرب نسبيا بالقياس بغريهم من التجار الذين أويتقاضى هؤالء التجار عمولة )الفرق بني سعر البيع وسعر الشراء ( 
ن دخول بيوت السمسرة واملتخصصون يف سوق الطلبيات أغري  ،كرب يف الطلبية الواحدةأ يبيعون بكميات كبرية.

 .2ء التجار على ختفيض مقدار العمولة اليت يتقاضوهناجبار هؤالإىل إالصغرية قد أدى 
 وراق المالية في النمو االقتصاديهمية أسواق األأ: 

داة فعالة أفهي  ،وجه واجلوانب اليت تقوم بهوراق املالية أمهيتها من وجودها ومن الدور املتعدد األتستمد األ 
مما  ،ويف الوقت عينه تتأثر به ،وجماالته االقتصاديتؤثر يف خمتلف جوانب النشاط  ،غري حمددة يف االقتصاد القومي

 ثارا جديدة.آحيدث بالتايل 
ومن مث أضحت ضرورة  ،ساس لتشبع رغبات وحاجات املتعاملنيوراق املالية يف األوقد وجدت أسواق األ 

سواق على حتقيق موازنة هذا وتعمل األ ،بني البشر واملؤسسات والشركات االقتصاديةحتمية استلزمتها املعامالت 
 أسواقمهية أوتزداد  ،كامل املعامالت واملبادالت  إلجراءوتنتج احلرية الكاملة  ،فعالة مابني قوى الطلب وقوى العرض

فيها على املبادرة الفردية  القتصادااليت يعتمد  االقتصادوراق املالية وتتبلور ضرورهتا يف اجملتمعات اليت تتسم حبرية األ
 واجلماعية.
مهية يف جذب الفائض من رأس املال غري املوظف وغري املعبأ يف وراق املالية دور بالغ األسواق األأكما تؤدي  
وذلك من خالل  ،االقتصاديةس مال موظف وفعال يف الدورة أىل ر إوحتوله من مال عاطل خامل  ،القومي االقتصاد

سواق أسهم والسندات والصكوك اليت يتم طرحها يف فراد أو الشركات يف األستثمار اليت يقوم هبا األعمليات اال
 .3وراق املاليةاأل
 )السوق املوازي( :السوق الغير منظم .ب

كون من عدد من املتعاملني يف هذه يتولكنه  ،وراق املاليةليس له مكان معني يتم فيه تبادل األوهذه السوق  
قوية عن طريق خطوط اهلاتف أو أطراف  اتصاالتشبكة  وتربطهم ،ماكن متفرقة يف العاملأوراق منتشرين يف األ
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ويطلق  ،واليت توفر حلظة بلحظة أسعار كل ورقة متعامل هبا ،السريعة االتصالغريها من وسائل  أويل للحاسب اآل
 على هذه السوق أيضا السوق املوازي.

تعامل يف هذه السوق ختص الشركات اليت ال تستطيع الوفاء مبتطلبات وشروط القيد وراق املالية موضع الواأل 
فصاح عن املعلومات املالية اخلاصة هبا بالشكل الذي يتطلبه القيد يف وكذلك الشركات اليت تريد اإل ،يف السوق الرمسية

 .1السوق الرمسي
م خارج توراق املالية تصفقات بيع وشراء األن أوهو قطاع من السوق الغري منظم مبعىن  :السوق الثالث 

وهذه  عضاء السوق املنظمةأعضاء من بيوت السمسرة خارج أيتم التعامل من خالل  (البورصة )أي السوق املنظم
عضاء بيوت السمسرة هذه أنه من حق أوكذلك جند  ،وراق املالية بأي كميةو بيع األألشراء  ستعداداسواق على األ

عضاء السوق املنظم ليس هلم حق تنفيذ أو عقد صفقات أبينما  ،وراق املالية املسجلة يف السوق املنظمةالتعامل يف األ
 وراق املالية املسجلة فيه.خارج السوق عن هذه األ

 :الرابعالسوق  
الذين يتعاملون فيما بينهم يف شراء وبيع  األغنياءفراد ستثمارية الكبرية واألالرابع املؤسسات اال بالسوقيقصد  

ويتم اللقاء  ،ضافية للحد من العموالت اليت يدفعوهنا للسماسرةإ كإسرتاتيجيةوذلك   ،وراق املالية يف طلبيات كبريةاأل
و أيساعده يف ذلك شبكة قوية من التلفزيونات   ،لبائعني واملستثمرين من خالل وسيط يعمل إلمتام الصفقةبني ا

 مواله.أليهما املستثمر إيوجه أن وراق املالية اليت ينبغي هذا وال حيتفظ الوسيط مبخزون من األ ،احلاسوب أطراف
  ،ن أتعابه تقل كثريا عن عمولة السمسرةإومن مث ف ،بعبارة أخرى ال يقوم الوسيط بدور السمسار أو التاجر 

 .2تعاب سنوية مقابل خدماتهأكما قد حيصل عليها صفقة بصفقة أو يتفق مع عمالئه على 
  سواق اآلجلةاأل :الفرع الثاني

دوات والوسائل املالية اليت توفر املزيد من برز تقدمي جمموعة من األ ،سواق املالأمع التطور الذي شهدته  
حمطة تسودها ىل إسواق املالية بفضل هاته التغريات ولقد حتولت األ ،املرونة والسيولة والتغطية للمتعاملني يف السوق

ذ بدأ إسواق املالية الدولية من مظاهر التطور احلديث يف األ اآلجلةسواق وتعد األ ،حركة ال تعرف التوقف والركود
سواق املالية العاملية وخصوصا فيما سواق يف ظل التعليمات احلادة اليت شهدهتا الكثري من األالتعامل بأدوات هذه األ

وراق للتحوط ضد خماطر لذلك فقد استخدمت هذه األ ،سهمسعار األأالصرف و يتعلق بأسعار الفائدة وأسعار 
مابني مؤسستني وما بني مؤسسة مالية ومنشأة أعمال  اتفاقياتسواق اآلجلة عقد ويتم يف األ ،سعارتقلبات تلك األ

 .3صل مايل أو شرائه يف وقت الحق مقابل سعر معنيأام بيع إمت على
 منها:نذكر األدوات املتداولة يف هذا السوق ويطلق عليها باملشتقات املالية اع معروفة من وهناك عدة أنو 
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ما عند سعر معني ولوقت  ةداأو بيع كمية معينة من سلعة أو من أوتتعلق هذه العقود بشراء  المستقبلية:العقود  .أ
 .1جل فيه هو السلعة والعاجل هو السعرفيكون األ ،حمدد

سعار أاية من خماطر تغري حمللحد صور العقود املستقبلية ويستخدمها املستثمرون أ أسواق اخليار وتعد الخيار:عقود  .ب
 اخليار:نواع من عقود أرباح الرأمسالية وتوجد ثالث كما ويستخدمها املضاربون هبدف حتقيق األ  ،وراق املاليةاأل
 .خيار البيع 
 .خيار الشراء 
 .2خيار البيع والشراء معا 

خرى للعملة وتقوم على وضع مدفوعات حدامها للفائدة واألأوهي تضم جمموعتني رئيسيتني للمبادالت  :جـ. المقايضات
و أوىل جتري املقايضات بني معدالت الفوائد طويلة )ا خيص اجملموعة األمففي ،خرأحدمها لآل ،من طريف التعاقد ،دورية

وبالنسبة للمجموعة الثانية تتم املقايضات من خالل تبادل  ،جلجل مع معدالت الفوائد قصرية األاملتوسطة ( األ
 .3مستعملي العملتني عند نفس سعر الصرف السائد )وقت التعاقد(

 .قادمةبالنسبة هلذه األدوات سنتعرض هلا بشيئ من التفصيل يف الفصول ال
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 هيكل  األسواق المالية :(1الشكل رقم )
 المالية األسواق

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .11ص  ،6001 ،دار الشروق ،وراق البورصةسواق المالية مؤسسات األاأل ،حممود حممد الداغر :مصدر

 
 
 

 أسواق الخيارات أسواق العقود المستقبلية

 س املالأر سواق أ
وراق المالية متوسطة وطويلة تداول األ

سهم الممتازة سهم العادية واألجل مثل األاأل
 والسندات

 سواق النقدأ
جل مثل وراق المالية قصيرة األتداول األ

 جنبيالخزانة والصرف األ ذونأ

فورية تداول سواق أ
 فوريااألوراق املالية 

 فورية

 آجلة سواق أ
وراق المالية على تداول األ

 أساس تنفيذ مستقبلي

 أسواق آجلة أسواق فورية
 

 ق أوليةسو 
 إصدار األوراق المالية

 ألول مرة

 سوق ثانوية
تداول األوراق المالية 

 عبر الوسطاء 

 سوق منظم 
 وراق الماليةبورصة األ. 

 . موقع التداول.
 . قواعد واجراءات التداول 

 سوق غير منظم
 بورصة األوراق المالية

 ال يوجد موقع محدد للتداول
 اوراق مسجلة وغير مسجلة في البورصة 

 السوق الثالث
 بيوت السمسرة والتجارة غير األعضاء 

 المسجلين
 
 

 مؤسسات مالية استثمارية
 )صناديق المعاشات(

 السوق الرابع
 المؤسسات الكبرى واألغنياء الذين

يستخدمون إستراتيجية تخفيض العموالت 
سماسرة مستخدمين شبكة المعلومات  

 كتخفيض للتكاليف
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 وراق الماليةوقواعد التعامل في سوق األ إجراءات :المطلب الرابع
ن دقة صياغتها وسهولة إومن مث ف ،ساس الذي حيكم تصرفات املتعاملنيالتعامل األ وإجراءاتمتثل قواعد 

صفقات برام طراف املعنية ولتمهيد السبيل أمام املتعاملني إلبني األ االتصالفهمها مها مطلبان أساسيان لتيسري 
 .1ناجحة
 وراق الماليةعمليات سوق األ :األولالفرع 

) رباح أو خسائر يف عمليات البيع والشراء يف البورصة أوراق املالية حتقيق سعار األأينتج من تقلبات 
 .(املرتتبة عن هذه العمليات االلتزاماتاملضاربات وعند تصفية 

 :2ىلإوعليه ميكن تقسيم العمليات يف البورصة 
لسعر السوق احلايل وهو  فقاوهي عمليات سريعة يتم مبوجبها البيع والشراء بشكل آين و  :العاجلةالعمليات :أوال

 .3السعر الذي يقبل به املشرتي والبائع على حد سواء
فيقوم  ،كثر (ساعة على األ 16يف وقت قصري جدا )خالل  ىهنا العمليات اليت تعقد وتضفأكما تعرف على 

 وراق املالية.ويسلم البائع األ،املشرتي بدفع الثمن
 ،سعره ،وال بد من بيان نوع السهم ،مور املتعلقة بالسهم أو السندوالبد يف هذه العملية من توضيح األ

ونسبة الفائدة املشروطة وبيان  ،صدارهإوكذلك السند فال بد من بيان تاريخ  ،سهموالكمية املراد شرائها من األ
 ،وتبقى العمليات العاجلة سارية املفعول حىت هناية املدة احملددة ،قوق اليت تتمتع هبا كل من حامل السهم أو السنداحل

 .4مدة العمليات العاجلة انتهتتكون قد ففي آخر جلسة من جلسات البورصة 
والذي ميثل فرصة للبائع يف حال  ،ستفادة من الوضع الراهنىل السوق العاجلة قصد االإويلجأ املتعاملون 

 وسيلة للمضاربة يف سوق املال. حجنأوبالتايل فهو  ،اخنفاضهاسعار وفرصة للمشرتي يف حال األ ارتفاع
  اآلجلةالعمليات :ثانيا

 ،جل ال يزيد عن شهرأخرى يف جراءات األعلى أن تتم اإل استالمو أمتام صفقة دون تسلم إهي عملية يتم مبوجبها   
جل ألكن يشرتط على املتعامل يف هذه السوق تقدمي ضمان مايل حىت  ،حيث تسوى كل الصفقات مرة كل شهر

 .5تسوية الصفقة
يرافق هذه الصفقات تسليم الحيث  ،عظم من عمليات البورصةحيث تعترب هذه العمليات القسم األ 

برامها إادة بعد فرتة معينة من عن تنفيذ الصفقة يتم أل ىل املشرتي مباشرة بعد سداد قيمتها بإوراق املالية من البائع األ
                                                           

 .261ص:، مرجع سابقمنري إبراهيم هندي،  - 1
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بل تتم تسوية الفرق  ،هاوقبض قيمتوراق املالية يضا من خالل تسليم األأ)شهر عادة ( كما أن تنفيذ الصفقة ال يتم 
عليه وهو جل املتفق األ انتهاءجراء الصفقة والسعر عند إموضوع الصفقة )السعر عند  ،وراق املاليةبني سعري األ
 .1الشهر عادة(

ن تكون متوفرة بأعداد كبرية وحمددة السعر يف أ ،اآلجلةوراق املالية اليت تسلمها عمليات السوق ويشرتط يف األ
 هي:تية ري هبا التعامل يف السوق اآلجيوأهم العمليات اليت  ،السوق

 :القطعيةالعمليات  .1
 :منها،ىل عدة أنواعإ اآلجلةتتنوع املعامالت 

  القطعية ( ،)بدون شرط خيار(الباتة  اآلجلةاملعامالت(: 
حيث يلتزم  ،و الثابتة وهي عمليات تصفى يف تاريخ معني وعادة ماتكون يف شهر واحدأكما تسمى بالعمليات الباتة 

يف العمليات  وعند املوعد ختضع هذه العمليات لذات الشروط املعمول هبا ،كل من البائع واملشرتي على التصفية
التنازل عن  اختيارن يتمتع البيع البات بشرط أأي انه جيري التسليم والتسلم يف يوم العمل التايل وميكن ،العاجلة

وراق املالية موضوع الصفقة قبل ت يف اهلبوط يطلب من البائع تسليمه األأسعار بدن األأفعندما يالحظ ،جلاأل
سهم الطلب عن هذه األ يزدادوبذلك ،وراق من السوق بالسعر احلايلاألىل شراء إاملوعد املتفق عليه مما يضطر 

 .2يقاف حركة هبوطهاإو أسعارها أ ارتفاعوبالتايل 
سعار حنو اهلبوط حيث يطلب املشرتي األ اجتاهوذلك يف حالة  ،جلع املشرتي خبيار التنازل عن األيتمتكما 

ىل شرائها من السوق بالسعر املايل وذلك إالبائع  ضطرحينها ي ،عليه وراق املالية قبل املوعد املتفقمن البائع تسليم األ
 .3سعارخرى وبالتايل تقف حركة هبوط األأسعارها مرة أ ارتفاعىل إيؤدي 

حيث  ،جلةاخليارية هي النوع الثاين من العمليات اآلالشرطية العمليات  :ئية (او الجز أ)العمليات الخيارية الشرطية  .2
ولكن  ،نفاآواليت مت احلديث عنها  ،أن الصورة اليت تقع هبا هذه العملية هي ذات الصورة اليت تتم هبا العقود املستقبلية

لغاء للمشرتي يف حني أو اإل ،لزامية وإعطاء احلرية يف الفسخصفة اإل انتقاءمر املختلف يف العمليات الشرطية هو األ
لغاء مع توفر أو اإل ،بينما العقود املستقبلية ال  ميكن فيها الفسخ ،االختياريكون ملزما للبائع مقابل قبضه لثمن 

 مكانية التأجيل فقط.إ
 وراق الماليةأوامر سوق األ :الثانيالفرع 

وتتمثل  ،وراق املاليةختضع لقواعد التعامل يف سوق األ ،حمددة ودقيقة أوامراملستثمرون يف سوق املال  يتبع 
 فيما يلي.
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  Bourse Orders:البورصةتعريف أوامر   :أوال
و بيع أبغرض شراء  ،بورصة(،شركة ،مر مبثابة التفويض الذي مينحه املستثمر للوسيط املايل ) وكيليعترب األ 

يتطلب هذا التفويض حترير أمر مكتوب حيتوي عادة على أهم  ،املالية املتداولة بصفة عامة واملنتجاتوراق املالية األ
وامر لعقد بتحرير األ ،املتدخلون يف البورصة يقومذ إ ،ف هبا الوسيطلتوجيهات املستثمر املتعلقة بالعمليات اليت ك

غراض ل على مصادر التمويل وغريها من األرباح وتنويع حمافظهم املالية واحلصو بغرض حتقيق األ ،الصفقات املختلفة
 .1املتدخل)املستثمر( باختالفاليت ختتلف 

وراق املالية موضوع نواع األأبيان  :يف املستقبل مثال التباسمر البورصة بكل وضوح دفعا لكل أوجيب حتديد  
كما جيب تسمية   ،الصفقةمر لكي جتري مبوجبه والسعر الذي يريد صاحب األ ،وكمية السندات املطلوبة ،الصفقة

أما فيما  ،ذا كانت أسهم رأمسال أو متنح عادية أو ممتازةإوبيان نوعها فيما  ،الورقة املالية حسب دورها يف التسعرية
 2صدار وحقوق التمتع املنبثقة عن الصك.فيجب ذكر الفائدة وسنة اإل ،خيص السندات

 :ىلإوتنقسم  :البورصةوامر أأنواع   :ثانيا 
وامر اليت يكون فيها السعر تلك األ يقصد باألوامر احملددة لسعر التنفيذ :المحددة لسعر التنفيذ وامراأل -1

 ،وامرلني من األيالذي حيدده العميل هو الفيصل يف تنفيذ الصفقة من عمالء ويف هذا الصدد يوجد بد
ساسه التعامل يف السوق أجيري على  سعر مر يطلب فيها العميل من السمسار تنفيذ الصفقة بأفضلاأو 

وامر يشرتط فيها العميل سعرا حمددا إلمتام الصفقة أو ،مر ويطلق عليها أوامر السوقستالم األاوقت 
 .3وامر احملددةويطلق عليها األ

وراق مر للسمسار لشراء وبيع عددا حمددا من األأشيوعا وهنا يصدر املستثمر  وامرنواع األأوهي أكثر  :أوامر السوق .أ
مر الشراء أسعار يف حالة أقل أىل أفضل سعر ممكن )إقصى جهد للتوصل أوهنا يكون السمسار ملزما ببذل  ،فورا

 مر.سعار يف حالة البيع ( يف وقت صدور األوأعلى األ
ن كانت إو  ،مر سيتم تنفيذهمر يكون يف حالة شبه تأكد أن األصدار األإن املستثمر عند إف ،ساسوعلى هذا األ

نه عادة ما تتوافر سلفا معلومات مناسبة عن السعر احملتمل إوعلى كل ف ،كثريا فيما يتعلق بالسعر  درجة تأكده أقل
 .4وامر يوميةأوامر السوق هي أن تكون أفليس غريبا  ،خرياأساسه و أمر على تنفيذا األ

 
 
 

                                                           
 .22:ص ،6006،،سلسلة التعريف بالبورصة،اجلزائر1ج تنظيم  وإدارة البورصة،جيار حمفوظ،  -1
 .16 -12 :ص ص بدون سنة النشر،البورصة بورصة الجزائر،مشعون مشعون،  -2
 .261 :، صمرجع سابقمنري إبراهيم هندي،  -3
 .11 :، ص2002،دار الفكر اجلامعي، اإلسكندريةدارة المخاطر،في األوراق المالية وإ االستثمار، السيد صيفي،إمساعيلحممد احلناوي، هنال فريد مصطفى،السيد عبد الفتاح  -4
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  السرعة وضمان التنفيذ. :السوقومن مزايا أمر 
سواق ذات الكفاءة العالية ) بورصة ولكن يف األ ،خطاره بهإال عند إعدم معرفة العميل بالسعر  :ولكن من عيوبه

ىل أخرى عادة ما تكون إن التغريات السعرية من حلظة أساس أعلى  ،نيويورك مثال( ال تكون لتلك العيوب وزن كبري
 1حمدودة

ى العرض مر حيصل املستثمر على ما حيتاجه من أسهم بأسعار خمتلفة حسب قو دخال هذا األإوعليه عند  
 .2سهم املتوفرة يف العرض والطلبوالطلب وعدد األ

  Limit orders:محددةأوامر   -ب
مر احملدد خاص فإن كان األ ،مر للسمسارصدار األإوهنا يتم العرض على سعر حمدد بواسطة املستثمر عند  

مر ذا كان األإو  ،يتساوى معهمر على أساس سعر أقل من السعر احملدد أو ن السمسار سيقوم بتنفيذ األفإ ،بالشراء
ساس سعر أكرب من السعر احملدد أو يتساوى معه وهذا يعين أن أمر على ن السمسار سينفذ األإف ،خاص بالبيع

وامر أوعلى النقيض من  ،دىن يف حالة أوامر البيعقصى للسعر يف حالة أوامر الشراء واحلد األاملستثمر حيدد احلد األ
 .3مرمكانية تنفيذ األإذه احلالة ال يكون متأكدا من ن املستثمر يف هإف ،السوق

 ىل حد كبري السعر الذي سيحصل عليه يف البيع والشراء.إوامر احملددة أن املستثمر يعرف مقدما و ومن مزايا األ 
 :وامر احملددةولكن من خماطر األ

  وبالتايل ال تنفذ الصفقة.ىل السعر احملدد إن سعر السوق قد ال يصل أحيث  :أسهمضياع فرصة شراء أو بيع 
  يعين  قد أوالفإن قاعدة الوارد أوال ينفذ  ،ن كان سعر السوق مساويا لسعر احملددإحىت و  :التنفيذعدم القدرة على

 .4ذا كان ترتيبه متأخراإمر بالسعر املمكن مكانية تنفيذ األإعدم 
سهم بل شراء عدد من األ ،الكمية املطلوبةمر ال يعين بالضرورة شراء كامل أن هذا األ إىلشارة وجتب اإل 

 .5سهم كحد أقصى 0200ىلإ
ىل إعطاء أمر وقف اخلسارة إىل إوامر احملددة ويف هذه احلالة يلجأ املستثمر وهو نوع من األ :مر وقف الخسارةأ -ج

 :6السمسار  وهناك نوعني
  أمر الشراء الموقوفbuy stop order: على من أن يكون أمر شراء بسعر معني جيب أأمر شراء املوقوف هو

ن السعر أدوالر بالرغم من  11سهم بسعر مر مثال لشراء عدد معني من األمبعىن أن يكون األ ،السعر احلايل للسهم
 دوالر. 16احلايل 

                                                           
 .220، ص مرجع سابقالسيد متويل عبد القادر،  -1
 .221 :، ص6002دار  اهلالل،السعودية،  المالية، األسواقالمال واالستثمار في فهد احلومياين،  -2
 .61 -61:، ص ص6001/ 6006، اإلسكندريةالدار اجلامعية، المالية، األوراقاالستثمار في حممد صاحل احلناوي، هنال فريد املصطفى،جالل العبد، -3
 .226 :، صمرجع سابقالسيد عبد القادر متويل،  -4
 221:، صمرجع سابقفهد احلومياين،   -5
 .47-46:، ص ص6009األردن،،دار املستقبل، االستثمارأساسيات طاهر حردان،  -6
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Buy stop order 1000 shares, stop price =53$ 

بسعر السوق وذلك عند وصول السعر احلايل للسهم سهم  2000مر شراء لعدد أدخال إمر أن يتم ويعين هذا األ
 دوالر. 11

 :هذا النوع وذلك لألسباب التالية استخدامويتم  
  ليه إدوالر وذلك حسب ما توصل  11قد يرى املستثمر بأن الوقت املناسب لشراء السهم عند بلوغ السعر مبلغ

وال  ،دوالر 11يشرتي السهم فيما لو جتاوز السعر مبلغ  ن املستثمرإأو غريه وهبذه الطريقة ف ،املستثمر من حتليل يف
 السعر. ارتفاعيشرتيه فيما لو مل تصح توقعات بشأن 

 مر البيع الموقوف.أSell Stop Order:  أمر البيع املوقوف هو أمر بيع بسعر معني جيب أن يكون أقل من السعر
دوالر بالرغم من أن  11سهم بسعر عدد معني من األمر على سبيل املثال لبيع مبعىن أن يكون األ ،احلايل للسهم

 دوالر. 16السعر احلايل للسهم 
Sell stop 1000 shares, stop price =43$ 

 11سهم وذلك عند بلوغ السعر احلايل للسهم  0200مر بيع لعدد أدخال إاملستثمر  ُّمر يوديف هذا األ
ىل أمر بيع سهم السوق إمر دوالر نتيجة حتول األ 11 سهم يتم حبدودن بيع هذه األإدوالر وكما ذكرنا سابقا ف

 مر الحقا.عندما يتم تفعيل األ
 :مر بسعر مفتوحاأل -د

دخال إويتم  ،يف جمموعة التداول املستمر االفتتاحمر املرسل بسعر مفتوح يف مرحلة ما قبل دخال األإيتم  
 .االفتتاحما قبل  ،املتعدد يف مرحلةمر املرسل بسعر مفتوح يف جمموعة التداول الثابت والثابت األ

 خرى.األ باألوامريف التنفيذ مقارنة  باألولويةمر ويتميز األ
 :مر ما يليومن خصائص هذا األ

 ؛ينفذ بشكل كلي 
  ؛عدم تأكد كلي(عدم حتكم كلي بالسعر )حالة 
  وامر املوجودة بالطرف املقابل تصبح الكمية املتبقية على سعر حمدد و التنفيذ اجلزئي حسب األأيف حالة عدم التنفيذ

 .1سعر توازن تأشريي خرآلمساوي  االنفتاحبعد مرحلة 
 :يليوراق المطلوب بيعها وشراؤها كما وامر من حيث كمية األأنواع األ  -2

وهي  ،أو مضاعفاهتا ،دارة البورصةإو البيع وفق وحدة التداول املقررة من قبل أمر بالشراء وهو األ :الزوجيمر األ -
 ،ويف بعضها مخسة وعشرون سهما ،ىل أخرى ففي بعض البورصات تبلغ وحدة التداول مائة سهمإختتلف من بورصة 

 وهكذا.

                                                           
 .112 :، صمرجع سابقإلياس بن ساسي،  -1
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على أنه ميكن تنفيذ  ،يقل عددها عن وحدة التداول املقررة ،و شراء أوراق ماليةأمر بالبيع وهو األ :مر الفردياأل -
يتم  ،يف أمر زوجي ،سهموامر اليت تشتمل على كميات فردية من األالفردية عن طريق جتميع عدد من األوامر األ

أو جتار الطلبيات الصغرية  ،وامر من خالل املتخصصنيكذلك ميكن تنفيذ هذه األ  ،تنفيذه بعد ذلك يف البورصة
 لبورصة.أو من خالل بيوت السمسرة اليت تتعامل يف السوق خارج ا ،داخل البورصة

 :فضلأوامر التنفيذ بالسعر األ  -3
يرتك  وإمنابه عملية الشراء أو البيع  وامر أي اقرتاح فيما يتعلق بالسعر الذي تتم ال حيمل هذا النوع من األ 

ذا سلم إ ،وبصورة كلية ،وعليه يتم تنفيذ هذا النوع بأول سعر حيدد يف البورصة ،ذلك للوكيل أو الشركة البورصة املعنية
يصلح هذا  ،سلم أثناء التعامل فانه ينفذ بالسعر السائد يف البورصة يف حلظة تسليمه إذاأما  ،مر قبل بداية التداولاأل

ألنه يسمح بتنفيذ  ،املالية املسجلة لطريقة )التسجيل الثابت ( املنتجاتوامر بصفة خاصة للتعامل يف النوع من األ
  ،خر املستعد للبيع أو الشراء للورقة املعنيةأي حتديد أول سعر يف البورصة وإجياد الطرف اآل ،وامر يف أقرب اآلجالاأل

خر القادر على الشراء أو بيع العدد الكامل من ذا مل جيد الوكيل أو الوسيط الطرف اآلإمر جزئيا كما ميكن تنفيذ األ
يؤدي ختفيض العرض أو الطلب بعد موافقة سلطات  مر هذا مااملالية املعروضة أو املطلوب بواسطة ذلك األ املنتجات
 .1البورصة

مر اللحظي خالل جلسة دخال األإيتم  :All or Noneشيء اللو اأمر اللحظي )خاصية الكل األ -4
لغاء الكمية املتبقية غري إمباشرة و  لألمرساس تنفيذ الكمية املمكنة على السعر احملدد أالتداول املستمر ويتم على 

مكانية تنفيذ إيف حال عدم  إلغاؤهامر على السعر احملدد مباشرة أو ساس تنفيذ كامل كمية األأويتم على  ،املنفذة
 .الكمية الكاملة

مر وقت طويل ويتطلب تنفيذ هذا األ ،وال يوجد خطر يف حال التنفيذ اجلزئي ،حتكم جيد يف السعر :خصائصهومن 
 .2نسبيا
 :العمالءخطوات تنفيذ أوامر  :ثالثا

 :وامر العمالء طبقا للخطوات التاليةأيتم تنفيذ  
لتعامل معه لسؤاله أو املدير التنفيذي لبيت السمسرة الذ يرغب با بالسمساريتصل املستثمر  :يف وىلثل اخلطوة األمت

 .3نشأة معينةعن سعر السهم مل
 باالتصالفهو يف هذه احلالة يقوم  IBMأحد املستثمرين يرغب بشراء أسهم شركة  أن فإذا افرتضنا 

 .IBMشركة  سعار أسهمأبالسمسار الذي يتعامل معه مستفسرا عن 

                                                           
 .29 :، صمرجع سابقجبار حمفوظ،  -1
 .112:، صمرجع سابقإلياس بن ساسي، -2
 .226:، صمرجع سابق السيد متويل عبد القادر، -3



 اإلطار النظري ألسواق رأس المال                     الفصل األول:
 

 
26 

 

و املدير التنفيذي بإعطاء املستثمر بعض املعلومات عن آخر سعر أوهنا يقوم املسؤول يف بيت السمسرة  
لثانية مث قرر املستثمر شراء مائة سهم اقل سعر خالل اليوم وآخر كمية تداول وتعترب هذه املرحلة أعلى سعر و أتداول و 

ىل ممثل السمسار يف بورصة نيويورك وهو السمسار الوكيل الذي يقوم إمر بسعر السوق يقوم السمسار بنقل هذا األ
 واملتخصصمر بنفسه أو من خالل السمسار الصالة ( حنو املتخصص ) قد يقوم السمسار الوكيل بتنفيذ األ باالجتاه

اجلارية للسهم الذي يتعامل فيه   باألسعارداء املنتظم واملستثمر للسوق ويكون على علم عن ضمان األ هو املسؤول
 .1وامر احملددة وحتدد كل من سعر الشراء وسعر البيعكما حيتفظ بدفرت األ

ىل املدير التنفيذي إدارة التجارية اليت ترسل نتيجة التقرير ىل اإلإمر يرسل السمسار الوكيل تقريرا عنه تنفيذ األومبجرد 
 الذي يبلغه للعميل.

 .2مرىل العميل للتأكيد على تنفيذ األإدارة التجارية بالربيد خطابا خرية ترسل اإلأويف مرحلة  
 وراق الماليةنظام التسعيرة في سوق األ :الخامسالمطلب 

املالية  لألصولحيث يلتقي الباعة واملشرتون سواق العادية ال ختتلف هذه العملية كثريا يف البورصة عنها يف األ
وتتم  ،دوات املاليةسعار ملختلف األاأل تحددوبذلك تتفاعل قوى العرض والطلب وت ،ويتنافسون يف احلصول عليها

 .3من عدة مراحلتتكون  وهذه العملية بعدة تقنيات 
 وراق الماليةتعريف التسعيرة في سوق األ األول:الفرع 

 :فيما يلي صطالحااو اآلن نتطرق إىل تعريف التسعري يف البورصة لغتا     
 تعريف التسعيرة في اللغة :والأ

ذا إ ،تسعريا وسعرواأسعر أهل السوق  :سعار ويقالأومجعه  ،تقدير السعر والسعر الذي يقوم عليه الثمن :التسعير لغة
 .4على السعر اتفقوا
 االصطالحتعريف التسعير في  :ثانيا

حتديد السعر الذي تلتقي عنده عروض البيع وطلبات الشراء على  ،يقصد بتسعري الورقة املالية يف البورصة 
السعر ويتم تدوين هذا  ،التعامل على سهم معني ءعند بد وراقكرب عدد ممكن من األأحبيث يتم عنده تداول  ،الورقة

 .5السعر الرمسي :سعار بالبورصة ليمثليف لوحة األ
 
 

                                                           
 .12 :، صفي األوراق المالية وإدارة المخاطر،مرجع سابق االستثمارحممد احلناوي،وآخرون،  -1
 .221 :، صمرجع سابق السيد متويل، -2
 .221 :، صمرجع سابقحمفوظ،   جبار - 3
 .121ص: ،6001اململكة العربية السعودية، ،للنشر كنوز اشبيليا  ،أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرةمبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان،  -4
 .11 :، صمرجع سابقمشعون مشعون،  -5
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 وراق الماليةطرق التسعير في سوق األ :الثانيالفرع 
هناك العديد من تقنيات التعامل أو كما تعرف بتقنيات التسعري اليت تشرتط عليها سلطات البورصة مبساعدة  

  ،املبادالتىل تسهيل وتعظيم إهتدف تلك التقنيات يف جمملها  ،دوات املاليةالوسطاء املاليني بغرض حتديد أسعار األ
 :1كما ونوعا واليت حناول ذكرمها فيما يلي

  :.التسعيرة بطريقة المناداة1
وذلك يف   ،الشراءالوسطاء أو الوسطاء أنفسهم ومع عروض البيع والطلبات  مندوبوويتم ذلك بأن جيتمع  

 االتصالو دالل خمتص ومعه مكرب صوت يسهل له أكل صباح داخل منطقة فسيحة يقف وسطها مسسار 
 .2سعار يف اللوحة املعدة لكل سهمبالشخص املكلف بكتابة األ

يقوم املسعر ) موظف لدى سلطات البورصة( بتسجيل ذلك السعر على  ،ىل سعر معني للورقةإوبالوصول  
 مث متر للورقة املوالية وهكذا. ،لتغري العرض والطلبتغري هذا السعر  انتظارسبورة معدة خصيصا هلذا الغرض يف 

من أهم  ،كثر تداوال يف البورصةأي األ ،سهم والسندات النشيطةما يتفاوض هبذه الطريقة على األ وعادة 
 .3ذ يتمكن من خالهلا كافة املتعاملني احلاضرين من مراقبة الصفقات بصورة مباشرةإ ،مزاياها الشفافية يف التعامل

 :التسعيرة بالصندوق .2
ىل وضع عروضهم إيعمد الوسطاء  ،وراق املاليةالبيع وطلبات الشراء كثرية ومتعددة يف بورصة األ ضعندما تكون عرو 

 وراق املالية.سعار األأمث حتدد  ، ومنوالطلبات ضىل حساب العرو إمث تعمد جلنة السوق ، وطلباهتم يف صندوق خاص
 :المطابقةطريقة  .1

خر بشراء الكمية مر اآلأوي،وراق املاليةحدمها ببيع كمية من األأمر أي ،مرين متقابلنيأحد الوسطاء أعندما يتلقي 
حد أكد وبواسطة أن يتأوراق ؛وجيب عليه ول حلساب الثاين هذه األفيشرتي الوسيط من األ،وراقنفسها من ذات األ

 4مالئمة. اتو طلبأنه ال يوجد عرض أعضاء "نقابة السماسرة" من أ
 :الرسميةالتسعيرة  .1

عالن عن السعر وثيقة تشهرها جلنة التسعرية يف البورصة يف كل جلسة من جلسات التداول بغرض اإل هي 
 :التاليةعامة تتعلق التسعرية بالبيانات  بصفةم املنقولة املقيدة بالتسعرية و لقيساسه التداول الفعلي لأالذي يتم على 

 ؛عدد السندات وقيمة القرض املفيد يف التسعرية -
 ؛السندات وقيمة القرض املوضوع يف التداولعدد  -
 ؛اسم الورقة املالية -

                                                           
 .221ص:، ، مرجع سابقجبار حمفوظ -1
 .221ص:، مرجع سابقاملتويل عبد القادر،  -2
 .221 :، ص، مرجع سابقجبار حمفوظ -3
 .29:، صحممد صربي هارون، مرجع سابق - 4



 اإلطار النظري ألسواق رأس المال                     الفصل األول:
 

 
28 

 

 ؛الفوائد استحقاقبالنسبة لألوراق املالية ذات الدخل الثابت يذكر أيضا الفائدة ومقدار الضريبة وموعد  -
 .1وراق املالية يف جلسة اليومسعار األأ -

 يطلق على هذه األنواع بالتسعري الثابت
  المستمرةالتسعيرة: 

أوامر  لتقاءاتتم عمليات التداول يف ظل التسعرية املستمرة يف أي وقت خالل اجللسات عندما يتم  
يل عالم اآلاإل ستعمالابوامر والعمليات أين تتم معاجلة خمتلف األ ،و البيع عند سعر معنيأاملتفاوضني للشراء 

 نتظاراالمر الذي يسمح من جتنب فرتة األوامر ويف أي وقت )احلاسوب ( الذي ميكن من تنفيذ أكرب عدد من األ
 كما ميكن من املتابعة السعرية لتطورات السوق.  ،وامر اجلديدةلتسعرية األ
سعار وتوجهاهتا يف ن تغريات األأذ تسمح بإجراء خمتلف العمليات غري إكلية الحتقق هذه الطريقة الشفافية  

ن تسعرية إشكال فولتفادي هذه األ ،وراق الصغريةبالنسبة حلاملي األىل عدم التأقلم إاجللسة الواحدة عادة ما يؤدي 
 .2ن حيتفظ هبا بالنسبة للعمليات الصغرية اليت ليس هلا تأثري كبري على السوقأميكن  فتتاحاال

 يةلاموراق الوراق المالية المتداولة في سوق األاأل :الثانيالمبحث 
ومن  ،سواق املاليةحيث تشكل حلقة متطورة يف تطوير األ ،املشاريعهم وسائل متويل أوراق املالية هي إن األ

سهم ستثمارية هي األمكاناهتم املادية وثقافاهتم االإدوات شيوعا بني عموم املستثمرين بغض النظر عن أكثر األ
سهم عملية تقييم األ ُّوتعد ،سهم العادية أهم أدوات متويل رأس املال يف الشركة املسامهةحيث تعد األ ،والسندات

كون أن مهمة تقييمها تنصب على حتديد القيمة احلالية للتدفقات   ،العادية من التحديات اليت تواجه احمللل املايل
 النقدية كما تعترب السندات مصدر دخل للمقرتض حيث حيصل على دفعات دورية منتظمة.

 ساسيةوراق المالية األاأل :ولاألالمطلب 
لذلك فهي العمود الفقري  ،بيعا وشراءا يف السوق املايل اجيري تداوهل يتصل( ال)األ السلعة املاليةمتثل الورقة 

 وعلى الرغم من ،سواق املاليةجزء مهم من دراسة األكوراق املالية  ومن هنا تربز دراسة األ ،سواق املالية املعاصرةيف األ
ال أن التمويل املعاصر بأشكاله كافة يرتكز إوراق املالية األالسوق املالية تتضمن تداوال ألصول أوسع من حدود أن 

 .3وراق املالية بسبب خصائصها ومرونة التعامل ما بني وحدات العجز ووحدات الفائضعلى األ
 ،شخاص املعنوية العامة أو اخلاصةوراق املالية بأهنا " صكوك تصدرها األعرف املشرع الفرنسي األحيث  

وهي متثل حصة  ،ول صاحبه حقوقا متماثلةطريق القيد يف احلساب أو بالتسليم وكل نوع منها خيل ملكيتها عن نتقوت
  يف رأس املال الشخصي املعنوي أو حق دائنيه عام على ذمته املالية".

                                                           
 .12. 12مرجع سابق، ص  :مشعون مشعون -1
،جامعة إدارة ماليةاملاجستري يف علوم التسيري فرع  شهادةلنيل  ، مذكرة مقدمةدور الوساطة المالية في تنشيط سوق األوراق المالية مع اإلشارة لحالة تونسبن عزوز عبد الرمحان،  -2

 .260 :، ص6026-6022منتوري قسنطينة،
 .61:، صمرجع سابق.حممود حممد الداغر، -3
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أنواع  ىل إ ضافةإأو املديونية وهي السندات  ،سهمما أن متثل صك ملكية وهي األإومنه فاألوراق املالية  
رباح وحصص التأسيس مثل حصص األ ،وراق املاليةوراق املالية اليت تكون حمال للتداول يف بورصة األاألأخرى من 

 .1وراق هي حمل التداول يف البورصاتوهذه األ ،ستثماروصكوك التمويل ووثائق اال
 سهم والسنداتتاريخ ظهور األ: 

فهي بالطبع موجودة قبل وجود أسواق  ،املعاصر أوراق مالية قدمية صطالحياالسهم والسندات مبعناها ن األإ       
مث دخلت معها  ،وراق التجارية واملاليةوالتسلسل التارخيي يدل على أن بورصة البضائع كانت قبل بورصة األ ،املال

ذنية كان يف األ الت والسحوباتاالكمبي ،وراق التجاريةتداول األ ،فأول ما عرف ،وراق التجارية املاليةبورصة  األ
( مهنة مساسرة  األشقرأوجد ملك فرنسا ) فليب ،هذه العملية تنظيمومن أجل  ،القرن الثالث عشر يف فرنسا

 الصرف.
التعامل يف  دأب 2266ويف عام  ،تأسست شركة اهلند الشرقية وطرحت أسهمها للتداول 2199مث يف عام  
مث بدأت مرحلة جديدة لألوراق املالية يف القرن السادس عشر حني  ،اليت متول التبادل التجاري ئتماناالسندات 

 صدار السندات.إعن طريق  قرتاضاالىل إوجلأت الشركات  ،خذت احلكومات تقرتض من اجلماهريأ
حيث  ،وراق املاليةوراق التجارية حىت بعد قيام أسواق األوراق املالية واألستمر التداخل يف التعامل بني األاو  

وراق املالية كانت تقتصر عملياهتا على سندات بلدية باريس واأل  2261تذكر املصادر أن بورصة باريس ويف عام 
 صبحت بعد ذلك لألوراق املالية أسواق خاصة هبا.أوالكمبياالت مث 

ن املعاصر كا صطالحياالسهم والسندات مبعناها ومن خالل هذا التدرج التارخيي ميكن أن يتضح أن األ 
عندما ظهرت الشركات املسامهة العامة وعندما أخذت احلكومات يف القرن السادس عشر  هلا الظهور احلقيقي الواسع

 .2تقرتض من اجلماهري
 Stocksسهم األ :األولالفرع 
 ف السهم يتعر  .1
 :3(سهمه( و) مالسهم الذي مبعىن النصيب )سها عمن معاين السهم النصيب واحلظ ومج لغة. 
 سهم صكوك ملكية تقوم الشركات بطرحها وبيعها يف السوق للمسامهني عند التأسيس أو األ متثل:صطالحاا

ليمثل حصته يف  لمساهمويعطى ل ،وهي قابلة للتداول تصدر من شركة مسامهة ،4ىل متويل إضايفإعندما حتتاج 

                                                           
ملكية األوراق املالية يف البورصة،السنة السادسة  النتقالجملة التكييف القانوين  ملكية األوراق المالية، النتقالالتكيف القانوني حسني توفيق فضل اهلل، هيوا إبراهيم قادر،  -1

 .611 -616 :، ص6026افريل –والعشرون،العدد اخلمسون 
 .19، 16:ص  ،2161دار بن اجلوزي،اململكة العربية السعودية،  األسهم والسندات وأحكامها في الفقه اإلسالمي،أمحد بن حممد اخلليل،  -2
 .12 :، صالسابق نفس المرجع -3
 .12 :،  صمرجع سابقمد الصرييف،حم -4
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سهم وأن حامل األ ،سامهةة لتكوين رأس مال يف الشركات امليداة التمويل الرئيسأسهم وتعد األ ،رأس مال الشركة
 .1يشارك يف املخاطر التجارية أو غريها

مسية يف الصك اصول الشركة بقدر حصته املدونة كقيمة أكما خيول السهم لصاحبه احلق يف ملكية جزء من صايف 
 2هاالشركة وتصفيت نتهاءاذاته أو قيمة التصفية عند 

صدرته مع أحائزها جلزء من رأس مال املؤسسة اليت  متالكاوعليه فالسهم هو عبارة عن ورقة مالية تثبت  
 هذه الورقة. متالكاعباء اليت تنتج عند االستفادة من كل احلقوق وحتمل كل األ

 :سهم.خصائص األ3
 يلي:وهناك عدة خصائص للسهم نذكر منها ما  

  ساس فحامل السهم وعلى هذا األ ،مسيةاالالسهم هو ورقة تثبت ملكية صاحبها جلزء من رأس املال يف حدود قيمته
 ؛3هو شريك يف املؤسسة

 ؛القابلية للتداول 
 ؛4شركةالسهم كل تساوي القيمة بالنسبة أل 
 ستفادة من عائد هو ربح السهم أو احلصة وكذلك يتحمل جزء من اخلسارة يف حالة يسمح السهم لصاحبه باال

 ؛سائرللخاملؤسسة  قيقحت
  قتصادي هلذه اال فقوهو مرتبط بالنتائج اليت حتققها املؤسسة وباأل ،متغريالدخل الذي يدره السهم هو دخل

 ؛5املؤسسة
 وبالتايل فالسهم يعترب بالنسبة  ،وأجله النظري هو حياة املؤسسة ذاهتا ،جللسهم هو ورقة مالية غري حمددة األا

 ؛للمؤسسة مصدر متويل دائم
 وذلك عن طريق املشاركة يف عملية التصويت عن القرارات  ،صاحب السهم له احلق يف املشاركة يف تسيري املؤسسة

 ؛نتخاباالاملتخذة اخلاصة بأمور مثل 
 
 
 
 

                                                           
 .11 :، صمرجع  سابقنوزاد اهلييت، -1
 .12 :، ص6002،دار األمني. مصر البورصة واألوراق المالية،  االستثمار فيتحليل مخاطر السيد عليوة، 2
 .66 :،الطبعة الثانية،ص6001ديوان املطبوعات اجلامعية،بن عكنون اجلزائر،  تقنيات البنوك،الطاهر لطرش،  -3
 .209 :، ص،  مرجع سابق،طاهر حردان -4
 .61 :، صمرجع سابقالطاهر لطرش،  -5
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 :سهمنواع األأ.4
ن نرصد يف هذا السياق ما أوعلى العموم ميكننا  ،ساس املعتمد يف تصنيفهاحبسب األ وتتنوعسهم ختتلف األ 

 :يلي
 لىإسهم من حيث نوع الحصة التي تدفع مقابلها تقسيم األ: 

مسية عند وميكن دفع جزء من القيمة اال ،مسية نقداسهم تستويف الشركة املسامهة قيمتها االأهي :النقديةسهم األ .أ
 .1قساط يف املواعيد اليت حتددها الشركةأعلى أساس دفع باقي القيمة على  كتتاباال 

ن تكون ألكن ذلك ال مينع  ،النقد وحدة التحاسب نألسهم نقدية تكون األن أصل ن األإ :العينيةسهم األ  .ب
ومضاعفاته  ،ن تكون عنه احلصص مساوية لقيمة السهمأو ،حصص بعض املسامهني املقدمة للشركة حصصا عينية

 .2رباححىت تسهل حماسبة األ
رباح احملتجزة أو برتحيل جزء من األسهم اليت تصدرها الشركة عند زيادة رأس املال هي األ :سهم المجانيةاأل . جـ
 .3سهم تساوي يف جمموعها الزيادة املقررة يف رأس املالن هذه األإوبالتايل  ،صليىل رأس املال األإ حتياطياال

 صدارساس شكل اإلأسهم على يم األستق: 
حلامله فيحصل منا يذكر إو  ،سم املساهمايكون السهم حلامله عندما ال يذكر فيه  :Bear Shareسهم لحامله  .أ

 التنازل عنه بتسليمه.
 .4يد يف دفاتر الشركةقوتنتقل ملكيته بال ،و الذي حيمل اسم صاحبهه : StockNominal سمياالالسهم  .ب
ولكن يكفي لتداوهلا جمرد  ،باسم املكتتب ابتداءذنية فهي تقيد سهم األاألما أ :An order stockذني السهم األ .ج

 .ىل القيد يف السجالتإأي تأشري التخلي على ملكيتها بتوقيع املالك دون احلاجة  ،املظهر
 عدمهو  كهالسهم من حيث االستتقسيم األ: 

وهذا  ،ال بتصفيتهاإس املال السهم الذي يدوم بدوام الشركة وال يسرتد املساهم قيمته أر  ايقصد هب :المالس أسهم ر أ .أ
 .5سهم الشركات املسامهةأصل يف هو األ

 ستهلكتاسهم اليت خرى هي األأو بعبارة أ ،ن يستهلك سهمهأوهي اليت حيصل عليها املساهم بعد  :سهم التمتعأ .ب
فال وجه ملنع صاحب  ،ستهالكاالس املال من أن ينقص ر أوال جيوز  ،رباحسهم من األوملا كان استهالك األ ،قيمتها

صلة توسهم التمتع مينح لصاحبه صفة الشريك واحلقوق امل ،سهم متتعأسهم املستهلكة من حقه يف الشركة فيعطي األ
وحق  ،رباح السنويةواحلق يف األ ،فيعطي سهم التمتع حلامله حق التصويت يف اجلمعيات العامة ،هبذه الصفة

                                                           
 .16 :، صمرجع سابقالسيد عليوة،  -1
 .91 :، ص6009/أ(، 6اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية،اجمللد اخلامس العدد)  األهداف والمآالت، :األسهم والتسهيمعبد اجلبار أمحد السهيباين،  -2
 .16 :، صمرجع سابقلسيد عليوة، ا -3
 .11:، ص، مرجع سابقنوزاد اهلييت -4
 .92، 91:، ص صمرجع سابقعبد اجلبار أمحد السبهاين،  -5
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وهذه احلقوق  ،من الشركة اسهم اليت مل تستهلك حقوقهصحاب األأفاء يستاعند تصفيتها بعد  ،موجودات الشركة
 .1س املالأسهم ر أسهم التمتع و أهي وجه الشبه بني 

 :رباح وفائض التصفيةبها في توزيع األيسهم من حيث نصتقسيم األ -4
 ىل:إوتنقسم 

دوات ملكية قابلة للتداول وحتصل على احلقوق العادية حلامل السهم دون ميزة خاصة مقارنة أوهي  :سهم العاديةاأل .أ
وحيصل  لتزاماتواالمسية متساوية احلقوق اسهم العادية بقيمة وعادة تصدر األ ،صولرباح أو األباملسامهني سواء يف األ

رباح نقدا أو يف دارة وقد حيصلون على األرباح بنسبة مئوية تعلن سنويا من قبل جملس اإلحامله على نصيبه من األ
عد الدائنني مثل بسهم العادية حقوقهم صوهلا يتقاضى محلة األأو تسييل أفالس الشركة إويف حالة  ،سهمأشكل 

 .2سهم املمتازةاملقرضني ومحلة األ
 :سهم العادية باخلواص التاليةسم األتوت 

صداره من إكرب عدد ميكن أ( أي Statutساسي لشركة املسامهة )سهم العادية حمدد يف القانون األن عدد األإ.2
قل من ذلك العدد أسهم العادية الشركات عددا من األ ادة ما تصدرع ،ري يف ذلك القانونيسهم دون تغتلك األ

 ختياراتاالومقابلة بعض  ،سهم املتداولة بني اجلمهورساسي حىت ترتك جماال للتصرف يف عدد األاحملدد يف القانون األ
 .3وراق القابلة للتبديل...اخلواأل
حتقيق  يةمكانإأي  ،بيعه عن سعر شرائهمكان بيع السهم للحصول على ربح يف املستقبل عندما يرتفع سعر باإل.2

سهم العادية عندما يتوقع احلصول على ربح يف وبشكل عام يقدم املستثمر على شراء األ ،مكاسب رأمسالية
 .4املستقبل

ويف  ،العام كتتابلال ضها عر ري جيسهم اجلديدة اليت ولوية يف األسهم العادية ميتلكون حق األصحاب األأن إ.3
سهم أىل إعة وز رباح املالغالب جيري ذلك بالنسبة هلؤالء املالكني من خالل حتويل جزء من حصص املسامهني يف األ

 .5سهمأىل ما ميتلكونه سابقا من إجديدة تضاف 
 .6سهم املمتازةفالس الشركة أو تصفيتها فهم حيصلون على حقوقهم بعد كافة الدائنني وبعد محلة األإما يف حالة أ .4
 
 

                                                           
 .10 :، صمرجع سابقأمحد بن حممد اخلليل،  -1
 .296:مرجع سابق،صالمالية،  اإلدارةمبادئ دريد كامل آل شيب،  -2
 .9 :ص ،6006، ، اجلزائر، اجلزء الثاين، سلسلة التعريف بالبورصةلة في البورصات واألسواق الماليةالمالية المتداو  األوراق ،جبار حمفوظ -3
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 :سهم العاديةنواع األأ
 :وتشمل ما يلي 

الرواج أو  وقاتأة باألداء املايل اجليد وتوزيع أرباح يف فسهم الشركات الكبرية واملعرو أوهي  :الجودةسهم المرتفعة األ .1
 .1قتصاديةاالالكساد بغض النظر عن الظروف 

مستمرة ومبعدل أكثر من املتوسط مقارنة بالشركات رباح بصورة سهم اليت يتميز بتوزيع األوهي تلك األ :أسهم الدخل .2
 ،ويفضلها املستثمرون الراغبون يف احلصول على دخل نقدي جاري واملستثمر للمحافظ مثل فئة املتقاعدين ،خرىاأل

ىل سيولة نقدية إن هذه الشرائح من املستثمرين حتتاج أذ إ ،وحدات التقاعد ،وحدات الضمان ،دخاراالصناديق 
 هدافها.أحقيق مستمرة لت

  ،سهم بالدورات االقتصادية وتقلبات الظروف االقتصاديةيرادات هلذه األرباح واإلترتبط األ :وريةدسهم الاأل .3
 ومن  ،سهم حتقق ربح وعند الركود حتقق خسارةن األإقتصادي ويرافقه منو اقتصادي فافعندما يكون رواج 

 .2والسياراتمثلة على ذلك شركات صناعة مواد البناء األ
ستناد قرارات املستثمرين على اسعارها مستقبال وبدال من أمل املستثمر تزايد أسهم اليت يوهي األ :ةبار ضسهم الماأل .4

نتاج إن ما قد يستجد من معلومات ووسائل أسهم يراهنون على ن املستثمرين يف هذه األإت التارخيية للشركة فناالبيا
 ىل التقلب كلما توفرت معلومات جديدة.إسهم ومتيل هذه األ ،سهم الشركةأسعار أجيابا يف زيادة إيؤثر  فسو 

صدرهتا شركات قائدة يف ميدان أهنا أسهم أأي  ،سهم لشركات كبرية وعريقة ومعروفةتعود هذه األ :الناجحةسهم األ .5
 .3ملنتجات خمتلفة وذات جودة عالية وتقدميهاوتتسم بكفاءة وبفاعلية أدائها  ،صناعتها

 ،ت بنشاطاهتا الفعلية يف بداية الستيناتأن شبكات املعلومات الدولية اليت بدإ :شبكات المعلومات الدوليةسهم أ .6
فخالل السنوات  ،ستثماريةدوات االتداول األ توانهم قأخرية من صبحت يف السنوات األأمهيتها حىت أ زدادتاو 

سهم أن أسهم الشبكات املذكورة فمثال أكثر حركة من أسهم عة من األو خرية من القرن العشرين مل تعد أي جمماأل
spyglass وNetscape وYahoo  قد جتاوزت القيمة السوقية و قل الضعف خالل عامني فقط على األ رتفعتاقد
 .4ول من التجارة ملياري دوالر أمريكيسهم بعد اليوم األلقيمة األ

 :سهم العاديةنواع جديدة من األأ
 يلي:نواع عديدة تتمثل فيما أخرية العادية التقليدية ظهرت يف السنوات األسهم ىل جانب األإ  

سهم العادية ترتبط فيها ن يكون للمنشأة الواحدة جمموعة واحدة من األأصل األ:نتاجيةسهم العادية لألقسام اإلاأل .1
خرى من أنواع أمريكية أصدرت يف الثمانينات ولكن بعض الشركات األ ،التوزيعات باألرباح اليت حتققها املنشأة ككل

                                                           
 .16 :، صمرجع سابقحممد الصرييف، 1
 .191 :، صمقدمة في اإلدارة المالية المعاصرة،مرجع سابقكامل دريد آل شبيب،   -2
 .12 :، ص،  مرجع سابقمصطفى حسن ، أنوارهشام طلعت عبد احلكيم -3
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قسام املنتجة بالشركة وعلى الرغم من نتاجية يرتبط كل نوع منها باألرباح اليت حيققها قسم معني من األسهم اإلاأل
 .ال أنه خلق نوعا من تضارب املصاحل بني املستثمرينإسهم املزايا اليت قد حيققها هذا النوع اجلديد من األ

عترب تسهم العادية ال ن التوزيعات اليت حيصل عليها محلة األأ لصواأل :العادية ذات التوزيعات المخصومةسهم األ .2
مريكية تشريع ضرييب ويف الثمانينات صدر يف الواليات املتحدة األ ،الضريبة حتساباعباء اليت ختصم قبل من األ

يف ظل خطة معينة ملشاركتهم يف ملكية  ،ىل العاملني هباإسهمها العادية أيسمح للمنشآت اليت تبيع حصة من 
عفاء املؤسسة املالية إكما نص عن   ،الضريبة حتسابايرادات قبل سهم من اإلخبصم التوزيعات على تلك األ ،منشأة

من الفوائد اليت حتصل  % 10 ضريبة علىسهم من دفع اليت متنح قرضا لصندوق العاملني املخصص لتمويل شراء األ
 .1عليها

مة السوقية خالل يالق رتفاعامسالية عند أرباح ر أسهم املضمونة تتيح حلاملها حتقيق ن األإ :سهم العادية المضمونةاأل .3
مة ياملستمر يف الق خنفاضاالبينما ال يتكبد اخلسائر بشكل يتجاوز سقف التعويض حىت عند  ،املدة احملددة للتعويض
 ىل املنشأة واحلصول على التعويض.إمكنه الرجوع أالسوقية للسهم طاملا 

فضال  ،القرار االستثماري ختاذاتقليل أثر نقص املعلومات لديه عند  ،سهم املضمونة بالنسبة للمستثمرومن ميزات األ
 خنفاضاعند  ،وراق املاليةد بتسويق األيعهستثمار الذي اال بنكريسهم يف محاية عن ذلك تؤثر هذه النوعية من األ

ن امليزة الرئيسية هي ضمان التصريف الكامل لإلصدار لتمتعه بضمان أومن املؤكد  ،ثناء طرح السهمأالقيمة السوقية 
 .2مة السوقية وخالل مدة حمددةيالشديد للق خنفاضاالالتعويض عند 

 :3(stock splitسهم )األ تجزئة
زيادة حجم  لغرضسهمها العادية هبدف ختفيض سعر السهم أو جتزئة أتقوم بعض الشركات بتقسيم  

حيان تقوم ويف بعض األ ،التداول على هذا السهم وزيادة عدد املستثمرين اجلدد وخاصة ذوي الدخول املنخفضة
حافظة و للمأالشركة بإعادة شراء أسهمها املتداولة يف السوق املايل ملنع منافسة املالكني احلاليني والسيطرة على الشركة 

 .ةبالسشارة إضمن حقوق امللكية ب عرضسهم بأسهم اخلزانة وتعلى مستوى التداول يف السوق وتسمى هذه األ
 سهم الممتازةاأل .ب

ذ إ ،سهم العاديةمثلها يف ذلك مثل األ ،موال عند احلاجةبرؤوس األللتزود  هي شهادات تصدرها الشركات 
سهم كما أن يتوقف ذلك اجلزء على ما حبوزته من تلك األ ،الشركة خرى ملكية املساهم املمتاز جلزء منمتثل هي األ

 .4ستحقاقاخرى سوقية وليس له تاريخ أوقيمة دفرتية و  ،للسهم املمتازة قيمة امسية

                                                           
 .622 -621 :، ص صسابق ، مرجعاألسواق والمؤسسات المالية، قربا قصعبد الغفار حنفي رمسية  -1
 .200 :، صمرجع سابقحممود حممد الداغر،  -2
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عند  صوهلاأ وأرباح الشركة أسهم اليت يتمتع حاملها مبيزة خاصة سواء من هنا تلك األأكما تعرف على  
 التصفية.

  Bondsالسندات :الفرع الثاني
 نواعها.أدينا على الشركة هي السندات مبختلف متثل اليت  املنتجاتهم أن إ 

 :يعرفوالسند 
جز )املقرتض( ووحدات الفائض) عداة متويل مباشرة ما بني وحدات الأوهي  ،متثل السندات صكوك دين ملالكها

يتميز التمويل بالسندات  ،منها تدعى سندسية كل وحدة اىل وحدات قيإ ألذلك فهي عبارة عن قرض جمز  ،املقرض(
مكانية حتقق املكاسب إوراق املالية فضال عن مقارنة بالقرض التقليدي مبرونة التسييل العالية حلامله بوجود سوق األ

 .1بشكل واسع به الرأمسالية من خالل عمليات التداول وصورة التجزئة للسندات اليت تتيح للجمهور التعامل
وهو سند مديونية  ،العام كتتاباال ويعقد عادة بواسطة ،جل حمددقابل للتداول ميثل قرضا أل والسند هو صك 

وله حق دائنيه يف  ،يا كانتأويعد حامله دائما للجهة املصدرة  ،على مصدره سواء كان احلكومة أو الشركات
و حضور مجعيتها أدارة الشركة املصدرة للسند إو أعماهلا أوال يعد شريكا فيها وليس له حق التدخل يف  ،مواجهتها

 .2العمومية كما هو احلال بالنسبة حلامل السهم
جل ساسي من مصادر التمويل طويلة األأمصدر  عتبارهاابن السندات تصدرها الشركات آلجال طويلة أكما  
 يضا مصدر متويل خارجي.أوتعترب 

ويعترب حامل السند دائنا للشركة بقيمة السند وقيمة الفوائد املستحقة على هذا السند سواء حققت الشركة  
 .3رباحا أو خسائرأ

طالبة مبدين خطي حمدد الشكل بدقة يعطي حامله حقا  لتزاماما السند يف القاموس االقتصادي " فهو أ 
 . موعد حمدد"الشخص الذي وقعه )احملرر( دفع املبلغ املرقوم فيه يف

ن تسدد قيمته يف أتتعهد الشركة املقرتضة مبوجبه  ،جل"قرض طويل األ :يف املوسوعة االقتصادية بأنه وعرف 
 .4تواريخ حمددة
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 خصائص السندات :ثانيا
 :ن للسندات خصائص مميزة نذكر أمههاإف ،وراق املاليةكما هو الشأن بالنسبة لبقية األ 

ذ تدفع فوائد حلملة السندات سنويا سواء حققت الشركة إوراق املالية ذات دخل ثابت السندات هي فئة من األ .1
 .1و خسائرأرباحا أ

 حامل السندات ليس له أي حق للتدخل يف شؤون تسيري املؤسسة. .2
ال أن قيمته اجلارية تتحدد إ ،فإن السند يشكل موضوعا للمضاربة يف البورصة ،وكما هو الشأن بالنسبة للسهم

 .2قرار البيع اختاذساس سعر الفائدة السائد يف السوق املالية حلظة أعلى 
 ،صداراملثبت صراحة يف وثيقة اإل ستحقاقاالطفاء قيمة السند عند حلول موعد إذ يتم إطفاء حمددة إللسندات فرتة  .3

 .3طفاء وسعر الفائدة السائد يف السوقويرتبط معدل الفائدة على السند بفرتة اإل
ستعدادها اب ،وذلك حتفيزا للمستثمرين ،وهنا تعتمد اجلهات املصدرة للسندات ،التسديد اجلزئي )السندي(قابلية  .4

 لتسديد جزء من قيم السندات املعنية سنويا وقبل املوعد النهائي إلطفاء القيم الكلية.
داة املذكورة غري أن يف ذلك جانبا سلبيا أيضا وال شك بأن هذه القابلية متثل ضمانة للمستثمرين فتعمق ثقتهم باأل

ن تكون العوائد اليت سيتلقاها املستثمرون فعال أقل من أأي  ،ل خصما على الفوائد املستحقةمالتسديد اجلزئي حي نأل
 .4العوائد اليت تتضمنها القيمة الكلية يف هناية الفرتة

 أنواع السندات :ثالثا
اجلهة  لتزامامع  ،ة العامة واليت تتحدد كلفتها بسعر الفائدة الثابتيعذات الطبصدارات وهي اإل :السندات العادية .2

وقد تكون السندات  ،ىل الفوائدإضافة إصدار املعني يف شروط اإل ستحقاقاالاملصدرة بتسديد قيمة السند بتاريخ 
يستحق  حلامله وبذلكطفاء أو قد يكون السند مسية أي باسم صاحب السند فهو الذي يستحق الفوائد وقيمة اإلا

البيع وهي تعطي حلاملها  سندات صدار وهناك سندات تسمىسند حقوقه املنصوص عليها شؤون اإلمن حيمل ال
 .5مبلغها وتكون الفائدة عليها منخفضة مقارنة بالسندات العادية ستالماو ىل اجلهة املصدرة إعادهتا إاحلق يف 

جل تصدر عادة عن البنوك )أو سندات اخلزينة املركزية ( و هي وثائق الدين العام طويلة األ :وميةكالحالسندات  .6
 املركزية ولفرتات متباينة حسب الظروف االقتصادية للبلد وحالة العجز السائد يف امليزانية العامة.

                                                           
 .16:جبار حمفوظ، مرجع سابق، ص -1
 .66:، صمرجع سابقلطرش الطاهر،  -2
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تقليدية )الرسوم والضرائب ىل هذه السندات عندما تتجاوز النفقات العامة اإليرادات العامة الإوتلجأ احلكومات 
صدار اجلديدة لتمويل هذا على القروض العامة بدال من اإل عتماداالودخول الدومني العام ( وتفضل السلطات املالية 

 .1العجز
 ستثماراتاالراضي واملباين وشهادات هناك سندات تكون مضمونة بأصول معينة مثل األ :المضمونةالسندات  .1

 ال اسم شهرة الشركة مصدرة السندات.إوهناك سندات بال أي ضمان  ،ت واملعداتالواآل
ويتم  ،حامليها ةساس رغبأستبداهلا بأسهم عادية وعلى اتتمتع هذه السندات مبيزة حق  :ستبدالالسندات قابلة لال .1

وحاملها حيصل على  ،وتتمتع مثل هذه السندات مبرونة ،صداروموعدها بشرط اإلونسبتها حتديد طريقة االستبدال 
ستبدال السندات بأسهم ارباح يف فرتات الرواج بعد وميكنه احلصول على حصة من األ ،فوائد ثابتة يف فرتات الركود

 .2عادية
 المردود:السندات عالية . 5

و اليت تعطي مردودا عاليا لكن درجة املخاطرة ألية عاسعار الفائدة الأذات هي سندات ،السندات عالية املردود      
مثل هذه السندات قد تكون عالية وتكون الشركات املصدرة ملثل هذه السندات مصنفة بأقل من الدرجة الثانية يف 

(BBB ) ىل جتهيزات متكررة.إوقد تكون هذه الشركات ذات النمو السريع واليت حتتاج 
 .3وقد تكون هذه السندات قابلة للتحويل وقابلة لالستدعاء....اخل     
وهي  ،متثل سندات الشركات أهم أدوات الدين غري احلكومية :السندات غير الحكومية )سندات الشركات( .5

يعترب حاملها دائنا يف مواجهة اجلهة املصدرة وله احلق يف احلصول على دخل ثابت ،لو ادمتثل صكوكا قابلة للت
وحلملة السندات احلق يف احلصول على   ،ر للدخل الذي حققته الشركةنظدون ال ،نويسيدفع سنويا أو نصف 

حضور " ن محلة السندات ليس هلم احلق يف إسهم العادية فكافة حقوقهم يف حالة تصفية الشركة وخبالف األ
 .4دارة الشركةإاجلمعية العمومية " وليس هلم احلق يف التصويت والتدخل يف 

ال جيوز حلملة هذه السندات املطالبة بالفوائد يف السنوات اليت مل حتقق فيها املنشأة  :السندات ذات الدخل. .6
ن حيصل حامل السند على الفوائد عن سنة مل أن ينص يف بعض العقود على أومع هذا فمن املمكن  ،رباحاأ

 رباح سنة الحقة.أرباح من أحتقق فيها 
دارة حلصة كبرية عضاء جملس اإلأ متالكاستحدثت يف الثمانينات لتمويل ا :السندات الرديئة )متواضعة الجودة( .2

جانبا كبريا من أسهمها صدار قروض تستخدم حصيلتها لشراء إس املال اخلاص باملنشأة اليت يديروهنا وذلك بأيف ر 
موال اململوكة بشكل ىل األإموال املقرتضة املتداولة يف السوق وعادة ما يرتتب على ذلك زيادة كبرية يف نسبة األ

                                                           
 .221 :، صمرجع سابقهوشيار معروف،  -1
 .22 :، صمرجع سابقحممد الصرييف،  -2
 .221 :، صمرجع سابقطاهر حردان،  -3
 .60 :، مرجع سابق، صأند رواسعاطف وليم  -4
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ا بقدر كبري من املخاطر وهو ما يقتضي أن يكون معدل الكوبون مرتفع بتعويض تلك فستثمار حمفو جيعل اال
 .1املخاطر

 سهم والسنداتالفرق بين األ :الثالثالفرع 
يشكل  ،الشركة س مالأفحني يشكل السهم نصيبا يف ر  ،أصلي ختالفاو  السهم والسند متايز ظاهر بني 

وهلذا  ،فرق كبري نفصاحب السهم شريك وصاحب السند دائن وبني الشريك والدائ ،السند دينا على عاتق الشركة
 :2يليسهم والسندات فروق جوهرية كما وجدت بني األ

 وأن السهم هو أداة ملكية. ،داة دينأسهم مالكني أي أن السند هو ن محلة األأيف حني  ،إن محلة السند هم دائنني .1
يستحق محلة السندات فائدة حمددة وثابتة تدفعها الشركة )اجلهة ( املصدرة للسند مبواعيد دورية منتظمة وبغض النظر  .2

هنا مرتبطة بنتائج أرباحا أي أال عندما حتقق الشركة إسهم ال تستحق رباح األأبينما  ،ووصفها املايل أعماهلاعن نتائج 
ن عائد إولذلك ف ،رباحال عندما تقرر الشركة توزيع هذه األإسهم ىل محلة األإرباح ال يتم دفعها وأن هذه األ ،عماهلاأ

وحىت يف حالة  ،الشركة أم مل تربح السندات ثابت متثله الفائدة اليت حتملها واليت تدفع حلاملي السندات سواء رحبت
 .سهموعندما يتقرر توزيعها على محلة األ ،رباحأسهم مرتبط بتحقيق ن عائد األأيف حني  ،حتقق خسارة

 وليس من الضروري أن يكون لشركة املسامهة سندات. ،أسهمكل شركة مسامهة هلا  .3
كما يف السند الصادر   ،مسيةبأقل من قيمته االمسية بينما يصدر السند اال اسهم بأقل من قيمتهأصدار إال ميكن  .4

 صدار.إبعالوة 
ن املستثمر فيها )الدائن( يتضرر نتيجة للتضخم ويستفيد املقرتض أسلبا بالتضخم أي  رسندات يتأثستثمار يف الاال .5

ثر به أوقد يت ،سهم ميكن له أن يستوعب التضخمستثمار يف األن االأيف حني  ،أي الشركة)اجلهة املصدرة للسند (
سعارها مع أيف  ،صول تزداد يف قيمتهاوهذه األ ،حق ملكية عتبارهابن السهم مشارك يف ملكية أصول الشركة أ ،سلبا

 .3قتصادسعار اليت ترافق حصول التضخم يف االالزيادة العامة يف األ
ال يف إدارة بينما حامل السند ليس له احلق يف اإل ،دارة الشركة عن طريق اجلمعية العامةإحامل السهم له حق الرقابة و  .6

 دماج الشركة يف أخرى.إأو  ،حالتني التغيري الشكل القانوين
وال يشرتط أن يكون ما دفعه هو ما يسرتد وهو  ،ال بالبيع يف البورصة أو عند التصفيةإحامل السهم ال يسرتد ماله  .2

 السداد بالكامل. ستحقاقالأما حامل السند يسرتد رأس ماله يف املوعد احملدد  ،قابل للزيادة أو النقصان
 

                                                           
 .621، 621 ص:، مرجع سابق، ص 2600، المالية، األسواق والمؤسسات قربا قصعبد الغفار حنفي، رمسية  -1
 .202ص:، مرجع سابقأمحد بن حممد اخلليل،  -2
 .619 :، صمرجع سابقفليح حسني خلف،  -3
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ما حامل السند يكون له أ ،عند اخلسارة وتصفية الشركة يكون نصيب حامل السهم الباقي بعد تسديد الديون كاملة .8
 .1ولوية يف احلصول على مستحقاته عند وقوع اخلسارة أو يف حالة التصفيةاأل

  سهم والسنداتتقييم األ :الثانيالمطلب 
قتصادية ملام بالنظريات االحيث يتطلب ذلك اإل ،ثارةاإل ةديدشسهم عملية متثل عملية تقييم األ 

 .2ساليب املنافسة والتطور التكنولوجيأدارة املنشأة و إسرتاتيجيات إو 
على عكس مداخيل  ،املنتظرة سنويا معروفة مسبقا فاملداخيل ،قل خطورةأتعترب السندات  ،ومقارنة باألسهم 

فالس املدين ) إمكانية إخطار اليت ميكن تصورها تشمل على وجه اخلصوص يف واأل ،السهم اليت يتميز بالعشوائية
 .3ل القيمة احلقيقية للسندآكىل تإخطار املرتبطة بالتضخم الذي يؤدي ىل األإاجلهة اليت أصدرت السند( باإلضافة 

 سهم العاديةتقييم األ ول:األ الفرع
 سهم العاديةقيم األ :والأ

قتصاديا القيمة تساوي القيمة او  ،ول الذي يعكس القيمة الفعلية للسهماملقصود بالقيمة الثمن األ :مفهوم القيمة .1
لطريف  حصائية القيمة هي متغري معروفومن الناحية اإل ،احلالية لألرباح الصافية املتوقعة من السهم يف املستقبل

ىل إ ستنادااحصائيا حبساب الكمية املتوقعة هلا إال أنه ميكن تقدير القيمة إ ،املبادلة على وجه التحديد عند التعاقد
 .4مجيع املعلومات املتوافرة عن السهم

 :سهم العاديةقيم األ 
 ،املسامهة دون أي عالواتسيس الشركة أسهم واملنصوص عليها يف عقد تلوهي القيمة املكتتب هبا ل :سميةالقيمة اال .1

الصافية  رباحوالقيمة االمسية هي اليت يتم على أساسها توزيع نسبة من األ ،سهم املصدرة للشركةومتثل كذلك عدد األ
 ،ال تقل القيمة السوقية للسهم عن حد معنيأوتنص الكثري من التشريعات القانونية على  ،اليت حتققها خالل السنة

 .5مسية قدرها دينار واحد وهو ما ميثل مبجموعها رأس مال الشركةاالعادي بقيمة  ففي الغالب يصدر السهم
 اهب املساهم هي تلك القيمة اليت تعكسها سجالت الشركة احملاسبية ومتثل جمموع رأس مال:القيمة الدفترية .2

املصدرة وتعكس قيمة  سهمبقسمة حقوق املسامهني على عدد األ حتساهبااويتم  ،رباح غري املوزعةواأل حتياطاتواال
  :ما قدمه املساهم لتمويل استثمارات املشروع مقابل كل سهم من السهم املشروع وحتتسب كما يلي

                                                           
 .21 :ص ،6002-6001،جامعة اجلزائر،االقتصاديةمقدمة لنيل درجة دكتوراه يف العلوم  رسالة،معوقات أسواق األوراق المالية العربية وسبل تفعيلهابوكساين رشيد،  -1
 6001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،ساسي والفني،  االستثمار في األوراق المالية ومشتقاتها مدخل التحليل األحممد صاحل احلناوي، فريد مصطفى، جالل إبراهيم العبد -2
 .62 :،ص6001/
 .66 :، صمرجع سابقلطرش الطاهر،  -3
والقانونية  االقتصاديةاألبعاد :التالعب في األسواق المالية البعد االقتصادي. ورقة عمل مقدمة في ندوة المضاربة والتالعب في األسواق المالية حممد بن إبراهيم السحيباين، -4

 .1 :، ص6006،اهلييئة العاملية لالقتصاد والتمويل،الريا، والشرعية
 . 221:، ص6009 ،.دار الثقافة  للنشر،إدارة االستثمار )بين النظرية والتطبيق(قاسم نايف علوان،  -5
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 .1سهم املصدرةسهم املمتازة = عدد األاأل –القيمة الدفرتية للسهم = حقوق امللكية 
 قيمة األسهم إلى السندات

عدد األسهم المصدرة
أو     

واليت تتسم بالثبات  ،وراق املاليةه يف سوق األبالقيمة السوقية تعرف بأهنا السعر الذي يتم التعامل  :السوقيةالقيمة  .3
 .العامة وأداء الشركة املتوقع قتصاديةااليف ضوء الظروف  ،خرآىل إبل بالتقلب من وقت 

حكام الشخصية لألفراد املتعاملني يف السوق كما ختتلف سهم السوقية عادة مبنية على األتكون التنبؤات حول قيم األ
ت سعر السوق بالنسبة ايكون سببا يف عدم ثب ختالفاالن هذا إوعليه ف ،ىل آلخرإهذه التنبؤات من شخص 

ويتوقف هذا على  ،قل من القيمة احلقيقيةأو أو معادلة أعلى ألذا تكون القيمة السوقية للسهم  ،سهم العاديةلأل
 ،رباح املتوقع توزيعهاوراق املالية ملدى رحبية الشركة يف املستقبل وملقدار األسهم واملتعاملني باأللة األتقديرات مح

 خنفاضاسهم مع سعار األأن ترتفع أحيث يتوقع  ،سعار الفوائدأومعدالت التضخم و  ،وللحالة االقتصادية العامة
 سعار الفوائد على الودائع.أ

خر ويف العادة تزداد القيمة السوقية للسهم كلما حققت الشركة ىل آلإوتتغري هذه القيمة كذلك من وقت  
 ،خرىرباحا جيدة على املسامهني مقارنة بالشركات األأنتاجها ومبيعاهتا وكلما وزعت الشركة إجناحات يف مستوى 

 .2جيابية حول تقدم الشركة وتطورهاإسهم الشركة كلما كانت هناك مؤشرات مستقبلية وأيضا تزداد القيمة السوقية أل
هنا عبارة عن أأي  ،موال املشروعأوهي تلك القيمة اليت يتوقع املساهم احلصول عليها عند تصفية :القيمة التصفوية .4

ن أل ،سهم املمتازةسندات واألنصيب السهم من قيمة املوجودات بعد التصفية وتسديد حقوق كافة الدائنني ومحلة ال
وميكن تقدير هذه القيمة بعد تقييم   ،ولوية عند توزيع مبالغ التصفيةسهم العادية ال حيصلون على حق األحاملي األ

قيمة التصفية  حتسابالستخدام املعادلة التالية استطيع نموال عند البيع )السريع هلا ( و كل عنصر من عناصر األ
 .3للسهم

 
   = قيمة السهم عند التصفية

 
 
 
 
 

                                                           
 .601:، صمرجع سابق،  ، مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرةدريد  كامل آل شيب -1
 .12 :، صمرجع سابق ت عبد احلكيم، أنوار مصطفى حسن،هشام طلع -2
 .601 :، صمقدمة في اإلدارة المالية المعاصرة، مرجع سابقدريد آل شيب،  - 3

 لتزاماتاالاملدفوعات من  –البيع  احملصل من

 سهم املصدرةعدد األ
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سهم العادية بشكل خاص وراق املالية عامة وباأليرتبط مفهوم القيمة احلقيقية باأل :القيمة الحقيقية .5
وحتدد هذه القيمة بالنسبة للسهم على ضوء  ،ويدل على القيمة املعقولة أو القيمة السوقية العادية

وتوقعات النمو  ،رباح املوزعة على املسامهنيواأل ،صول الشركةأمعطيات موضوعية تشمل قاعدة 
ن يكون عليه سعر السهم أفهي متثل التقييم االقتصادي ملا جيب  ،دارة الشركةإاملستقبلية وكفاءة 

ن ينجم عنها أة للتدفقات النقدية املستقبلية اليت يتوقع ساس القيمة احلاليأعلى  وهي  تبىن ،احلقيقي
 .1ستثمار يف السهماال

 سهم العاديةنماذج تقييم األ :ثانيا
العديد من املختصني والباحثني  هتماماوالذي نال  ،دارة املاليةهم مواضيع اإلأسهم العادية من يعد تقييم األ 

وذلك من خالل  ،صوهلاأيتطلب التقييم حساب دخل املنشأة والتدفقات النقدية املتأتية من ،فضال عن املستثمرين
 جياد قيمة السهم.مناذج رياضية يستخدمها املدراء املاليني واملستثمرون إل

عدم وجود أي تدفقات مالية معروفة مسبقا  :سباب رئيسية هيأسهم العادية لثالث ييم األقمهية تأوتكمن  
خريا ال يوجد طريقة سهلة ملعرفة معدل العائد املطلوب الذي حيدده أو  ،ستحقاقاالسهم ليس له تاريخ  ،ومضمونة

 .2السوق
قيمته السوقية؟ ة خاص ،مدى قرب أو بعد هذه القيم عن القيمة احلقيقية للسهم ما :والسؤال املطروح هنا 

  عتباراب ،للسهم ذاتيةعن القيمة الو بعدها أأي هل قيمت السوق السهم بدقة وما مدى قرب تلك القيمة 
 .3خري ال يدر عائدا ثابتا سنويان هذا األأ

 :سهم باستخدام مدخل التدفقات النقديةتقييم األ .1
ويلجأ العديد من  ،صلل يف التدفقات النقدية املتوفرة عن هذا األثمتصل تأن الثروة املتولدة من أي أيرى هذا املدخل 

 دعنا نفرتض أن التدفقات  ،ىل النقديةإىل رحبية السهم للوصول إضافة التكاليف غري النقدية إىل إاحملللني املاليني 
 :4املعادلة التالية ستخدامابواليت يتم حساهبا  vالنقدية املتوقعة هي

𝑣 = ∑
∁t

(1+k)

∞

𝑡=1
… … … … … … … (𝟏)  

 :أنحيث 
tC =.الفرق بني التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية اخلارجة 

 

                                                           
 .221:، صمرجع سابققاسم نايف علوان،  -1
 .16:، صنفس المرجع سابق -2
 .11 :، ص، األوراق المالية،  مرجع سابقجبار حمفوظ -3
،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري،كلية إدارة املال استخدام كلفة التمويل في تقييم األسهم العادية دراسة تطبيقية في بورصة عمانسامر فخري حمي الدين عبيدات، -4

 .21 :، ص6006واألعمال،قسم التمويل واملصارف،جامعة البيت،



 اإلطار النظري ألسواق رأس المال                     الفصل األول:
 

 
42 

 

k = (1العائد املطلوب )معدلو معدل السهم أكلفة التمويل 

V =.القيمة احلقيقية للسهم العادي 

حبوزته أو اليت يريد شرائها ملعرفة ما  اليت سهمىل تقييم األإاملستثمر  أيلج :رباح الموزعةسهم بواسطة األتقييم األ .2
سهم العادية هبذه الطريقة هي اليت قام هبا الثنائي ولعل أهم دراسة لتقييم األ ،رباح منتظرةأستدر عليه من 

(Modigliani & Miller يف )ن السوق تسودها ظروف التأكد أ فرتضاا فلقدوائل الستينات من هذا القرن أ
رباح املوزعة  يف الفرتة القادمة والسعر ووجدا أن قيمة السهم يف أي حلظة هي عبارة عن القيمة احلالية جملموع األ

 :رياضيا ميكن التعبري عن هذه الفكرة بالعالقة التالية ،يف تلك الفرتةالسائد 
 P0=       ……………)6) 

متثل سعر  1p رباح املوزعة يف هناية الفرتة القادمة متثل األ 1D ،سعر السهم يف الفرتة احلالية )الفرتة (0Pحيث متثل 
 0Pسعر( السهم ×قيمة )ن أسعر اخلصم من النموذج السابق ميكن مالحظة  1Rالسهم يف هناية الفرتة القادمة ومتثل 

 سهمها.أال قيمة جمموع إن قيمة الشركة ماهي أرباح املوزعة املتوقعة كما ميكن مالحظة تتوقف على األ
 

 N0 P0  =          ……………)1) 

 

 :يصبح النموذج السابق كما يلي 1Dبـ  1d0Nو 0Vبـ 0P0Nوباستبدال 

 V0=          ……………)1) 

رباح املوزعة من قبل الشركة على محلة جمموع األ1Dعن قيمة الشركة يف الفرتة احلالية )الفرتة ( و  0Vحيث تعترب 
 .2سهماأل

 ،السهم ساس رحبيةأسهم العادية وذلك على خر لتقييم األآرباح هو منوذج منوذج تقييم األ :رباحنموذج تقييم األ .3
سهم املصدرة فان تقييم السهم رباح املتحققة على عدد األرباح السهم الواحد من خالل قسمة األأحيث حتسب 

صحاب أرباح املتحققة من حق ن األأساس هذا النموذج جيين املوافقة مع الفكرة اليت قدمها املعارضون وهي أعلى 
ومن خالل املعادلة التالية نعرض  ،ساس رحبيته املستقبلية وليس توزيعاتهأن تكون تقيم السهم على أفال بد  ،السهم
 .رباحعلى األ ستنادباالميلر بالتعبري على منوذج تقييم السهم العادي و  د غلياينمو فكرة 

𝑣 = ∑
Et−𝐼𝑡

(1+k)t

∞

𝑡−1
… … … … … … … … … … … … … … . . (5)  

 :أنحيث 
                                                           

 .21، 12 :ص ص، بقسا مرجع ،األوراق المالية المتداولة جبار حمفوظ، -1
 .16، 12 :نفس املرجع سابق، ص ص -2

1+P1D 

)1(1+R 

99) 

¹P°+N¹d°N 

)1(1+R 

1PO+N1D 

)1(1+R 
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tE؛ستثمارات اجلديدة= رحبية السهم املتوقعة يف هناية الفرتة من اال 
tIاالستثمارات املنشأة املستقبلية. ،( يف الفرتة)احملتجزةرباح احملتفظ هبا = األ 

ساس رحبية أسهم على ذا مت تقييم األإنه أ (Jones)ليه جونز إشار أرباح كما يعاب على منوذج تقييم األ
ننا حنتسب تأثري مزدوج للتوزيعات ومها تأثري مباشر بقيمة التوزيعات املستقبلية وتأثري غري إوليس توزيعاته فالسهم 

 .1رباح احملتجزة اليت ستكون جزء من التوزيعات املستقبليةمباشر بقيمة األ
سهم حيث يتم حساب نسبة سعر األ ستخدام مدخل مضاعف رحبية السهم لتقييماميكن :رباحاألمدخل مضاعف  .4

 :التاليةىل رحبية السهم بقسمة السهم السوقي للسهم على رحبية السهم كما توضح املعادلة إالسهم 
 نسبة مضاعف الرحبية=                              

  
ورحبية  ،جنيه 21 يالسوقن سعر السهم أىل رحبية السهم دعنا نفرتض إولتوضيح معىن نسبة سعر السهم 

ىل إ 21( ويشري الرقم  5/21جنيه ) 21ىل رحبية السهم تعادل إن نسبة سعر السهم إوعلى ذلك ف ،جنيه 1السهم 
ىل عدد السنوات إيضا أرباح الشركة كما يشري أستثمارها  للحصول على جنيه واحد من اموال املطلوب مقدار األ

 .2رباح اليت حيققها السهم سنويااملبلغ املستثمر يف السهم من خالل األ سرتدادالالالزمة 
رباح( السنوية املتولدة عن السهم واليت يعد منوذج جوردن طريقة لتقييم التدفقات النقدية )مقسوم األ :نموذج جوردن .5

 وميكن التعبري عن هذا النموذج  ،تنمو مبعدل ثابت للفرتة املستقبلية مؤثرة بذلك على القيمة احلقيقية للسهم العادي
 :بالصيغة التالية

 P°=
D

𝐾−𝑔
5...................)  

 :أنحيث 
oP ؛= القيمة احلقيقية للسهم 
iD؛رباح= توزيعات األ 

K؛=معدل العائد املطلوب على االستثمار بالسهم 
G3رباح= معدل منو توزيعات األ. 

 سهم العاديةمزايا األ
 ؛خرآىل شخص إمكانية نقل امللكية إ -
 ؛رباح اليت تقرر الشركة توزيعها يف هناية السنة املاليةاحلصول األ -

                                                           
 .21،21:ص سامر فخري حمي الدين عبيدات،مرجع سابق،ص -1
 .202 :، صفي األوراق المالية ومشتقاتها مدخل التحليل األساسي والفني،  مرجع سابق االستثمارحممد صاحل احلناوي،  -2
 .19 :، صسابق مرجع ،هشام طلعت عبد احلكيم، أنوار مصطفى حسن -3

السعر السوقي 
 رحبية السهم للسهم
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 ؛طالع على دفرت وسجالت الشركةاإل -
 ؛سهم اليت ميلكها املساهمالتصويت يف اجلمعية العمومية بنسبة األ -
 .1خريناحلصول على حصة من موجودات الشركة يف حالة التصفية وعلى قدم املساواة مع املسامهني اآل -
 :سهم العاديةعيوب األ
حيانا أو ،دارة الشركةإىل توسيع قاعدة امللكية وينعكس ذلك على إسهم العادية يؤدي التمويل بإصدار األ -

ة الشركة مبا يتالءم مع توجهات ر داإتغيري طريقة  واحتمال واجتاهاتهدارة السيطرة على قرارات جملس اإل
 .س املال أنسبة مسامهتهم يف ر  ارتفاععضاء اجلدد يف حالة األ

ىل إضافة إعائد السهم الواحد للمستثمرين القدماء  اخنفاضىل إن توسيع قاعدة املسامهني يؤدي إ -
املساهم اجلديد حيصل على ا مأ،رباح احملتجزة(األ)  رباح املتحققة سابقامشاركة املستثمرين اجلدد يف األ

 ،تتحقق يف السنة احلالية أو اجملمعة من الفرتات السابقة رباح املسامهني القدماء سواء اليتأجزء من 
 .االستثماراترباح احملتجزة اليت تساهم يف توسيع ىل ختفيض مبالغ األإويؤدي عدد زيادة املسامهني 

رباح ن قيمة األسهم ذلك ألصدار األإستخدام التمويل باعدم ختفيض العبء الضرييب على الشركة عند  -
الضرييب عند تقدير الدخل اخلاضع  حتساباغراض ىل مصاريف الشركة ألإ املوزعة سوف ال تضاف

 رباح املوزعة من الضرائب.للضريبة أي ال ميكن خصم األ
هبا بواسطة املؤسسات املالية يكون لقاء عموالت ومصاريف تتحملها  واالكتتابسهم صدار األإإن  -

 .2الشركة املصدرة
 تقييم السندات :الثانيالفرع 

السنوات اليت  عتباراالخذ بعني جيب األ ،و القيمة االقتصادية للسند(أتقدير السعر السوقي للسند )عند  
قتصادية للسند هي عبارة عن ن القيمة االإساس فوعلى هذا األ ،حتصل فيها تدفقات نقدية اخلاصة مبداخيل السنة

مسية للسند واليت ىل القيمة احلالية للقيمة االإالسند باإلضافة  جمموع القيم احلالية للتدفقات النقدية اخلاصة مبداخيل
 خر املدة. آيتم اسرتجاعها يف 

ومعدل العائد  ،ن حمددات قيمة السند تتمثل يف كل من التدفقات النقدية املتوقعة منهأوميكن القول  
 .ستحقاقاالوتاريخ  ،املطلوب
 :يتن السندات تكون حمددة وتتمثل يف اآلن التدفقات النقدية املتوقعة مإوخبالف السهم ف 

  ستحقاقاالالقيمة االمسية للسند اليت حيصل عليها حامل السند بتاريخ. 
 

                                                           
 .12 -11:، ص  صمرجع سابقنوزاد اهلييت،  -1
 .602 -601:،  ص صمقدمة في اإلدارة المالية المعاصرة، مرجع سابقدريد كامل آل شبيب،  -2



 اإلطار النظري ألسواق رأس المال                     الفصل األول:
 

 
45 

 

  1مسيةساس معدل الكوبون املثبت على السند وميثل نسبة مئوية من قيمته االأالفوائد الدورية املقررة واليت حتدد على. 
 التدفقات النقدية المتوقعة من السندات  :والأ

دوالر 2000صدار السند هبا وتبلغ عادة إصلية للسند أي القيمة اليت يتم هي القيمة األ االمسية:القيمة  -2
 املشروع ويلتزم بسدادها  قرتضهاامسية متثل كمية النقود اليت والقيمة اال ،و مضاعفاهتاأ

 .2يف تاريخ الحق
شهر يف أو كل ستة أالشركة املصدرة للسندات بدفع مبلغ حلملة السندات سنويا )تلتزم :معدل الفائدة -6

ىل ما يعرف مبعدل الكفاءة على إىل القيمة االمسية للسند للتوصل إالت( هذا املبلغ ينسب امعظم احل
 معدل الكوبون. أوالسندات 

برامه ما بني الشركة ومحالت إساسي من التعاقد الذي يتم أويالحظ يف هذا الصدد أن مبلغ ومقدار الفائدة هو جزء 
 .3قتصاديةاالن هذا املبلغ ال يتغري طوال حياة السند ومهما تغريت الظروف إالسندات وبالتايل ف

 ستحقاقاالتاريخ  :ثانيا
 نه حيدد عدد دفعات الفوائد اليت حيصلأمن حيث  ،على القيمة السوقية للسند ستحقاقااليؤثر تاريخ  

نه كلما أذلك  ،و مبا يسمى بالقيمة الزمنية للنقودأكما يعكس تأثري الزمن على التدفقات النقدية   ،عليها املستثمر
مهيته كمحدد لقيمة أقد يفقد  ستحقاقاالقيمتها احلالية بيدا أن تاريخ  خنفضتاطال استحقاق التدفقات النقدية 

وتكون العربة هنا عند تقييم السند  ،السند ستدعاءالمدين شروطا حتويل ل كتتاباال ذا ما تضمنت نشرة إالسند 
 .االستحقاقتاريخ وليس. دعاءستاالبتاريخ 

 معدل العائد المطلوب :ثالثا
ميثل  أوهلما :ىل شقنيإوينقسم معدل العائد املطلوب  ،هو املعدل الذي يتم به خصم التدفقات النقدية 

اخلايل من اخلطر ويتكون معدل الفائدة  ستثماراالتعويض للمستثمر عن الزمن وهو معدل العائد االمسي على 
ما الشق الثاين من معدل العائد فيتمثل يف أىل عالوة يف مواجهة خماطر التضخم إاحلقيقي اخلايل من اخلطر باإلضافة 

 .4يف السند ستثماراالعالوة تعكس خماطر 
 :عنه بالعالقة التاليةويعرب 

 (6..................)=
R1

(1+i)1
+

R2

(1+i)2
+ ⋯

Rn+ Vn

(1+i)n
OP 

 = الفائدة املدفوعة سنويا. Rحيث 

                                                           
 .16:سابق، ص أند رواس، مرجعوليم  عاطف -1
 .290:،صمرجع سابق، ليل الفني واألساسياالستثمار في األوراق المالية ومشتقاتها مدخل التححممد احلناوي  وآخرون،  -2
 .210  :،صالمخاطر،مرجع سابق وإدارةالمالية   األوراق، االستثمار في حممد احلناوي،وآخرون -3
 .219 :، صمرجع سابق، أند رواسعاطف وليم  -4
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 = معدل الفائدة يف القيمة االمسية.
 =21 %  *200. 
 =210. 
anV:  = جنيه وهي القيمة اليت جيب سدادها حلامل السند يف تاريخ االستحقاق. 2000هي القيمة االمسية للسند 

= ∑
150

(1.10)n
+

1000

15(1.15)
OP 

 (.21السند  ،%21)معامل القيمة احلالية  2000سنة( +  21(  % 21) معدل القيمة احلالية  210=
 =210 (0.6121+)2000(0.2669.) 
 .1جنيه تقريبا 2000 = 266.90+ 622.22=

 وراق الهجينةاأل :المطلب الثالث
مل تعد متيز وبشكل قاطع بني الصفات اليت تتمتع هبا  ،وراق املهجنة بأهنا أوراق مالية جديدةتعرف األ 

وعليه  ،بل مزجت بني خصائص ومسات كل منهما ،سهمدوات املديونية أي السندات وأدوات حقوق امللكية أي األأ
كما حتمل يف نفس الوقت بعض مميزات   ،نواعهاأسهم مبختلف املهجنة هلا بعض صفات ومميزات األ وراقن األإف

 .2هنا خليط بينهماأسهما وال سندات حيث أ عتبارهااوبالتايل ال ميكن  ،وصفات السندات
 :يفنواع تتمثل أوراق املهجنة واأل

 سهم الممتازةاأل :ولاألالفرع 
ميثل السهم املمتاز سند ملكية وله قيمة امسية ودفرتية وسوقية شأنه يف ذلك شأن السهم  :الممتازةسهم تعريف األ .1

سهم أسهم املمتازة كما تظهر بدفاتر الشركة مقسومة على عدد ن القيمة الدفرتية تتمثل يف قيمة األأالعادي غري 
ستدعائه يف توقيت ا د علىالعقولكن من املمكن أن ينص يف  ستحقاقامصدرة. السهم املمتاز ليس له تاريخ 

 .3الحق
للسهم  مسيةاالسهم املمتازة على الربح ويكون مقدار الربح بنسبة مؤوية ثابتة من القيمة حيصل حامل األ

 .4سهم العاديةولوية يف احلصول على قيمة هذه النسبة قبل حقوق محلة األاملمتاز وله األ
 :سهم املمتازة تتمثل فيما يلينواع عديدة من األأهناك  :الممتازة األسهمنواع أ .2
 عالن عن حصة هنا تراكمية وجيب دفعها مثل اإلأرباح مستحقة ال يعلن عنها على أأي حصة  :التراكميةسهم األ

 رباح السهم العادي.أ

                                                           
 .291 – 291 :، ص صسابق االستثمار في األوراق المالية ومشتقاتها مدخل التحليل الفني واألساسي، مرجعحممد احلناوي،  -1
 .20:، صمرجع سابقبوكساين رشيد،  -2
 .620 :، صسابق ، مرجع2001األسواق والمؤسسات المالية، ، قريا قص ، رمسيةعبد الغفار حنفي -3
 .602 :،صمقدمة في اإلدارة المالية المعاصرة،  مرجع سابقدريد كامل آل شبيب، -4



 اإلطار النظري ألسواق رأس المال                     الفصل األول:
 

 
47 

 

 رباحهم عن أسهم املمتازة غري تراكمية خيسرون حصص صحاب األأن إعلى عكس مما سبق ف :تراكميةسهم الغير األ
 رباح.أخالهلا عن حصة  دارةعضاء جملس اإلأأي فرتة ال يعلن 

 سباب سهم العادية بسعر حمدد وألىل عدد معني من األإسهم ستبدال هذه األاميكن  :سهم القابلة للتحويلاأل
سعر التماثل"  سهم العادية ويطبق مصطلح " مع سعر األ خنفاضواال رتفاعاالىل إمتيل  األسهمفان قيمة هذه  ،معروفة

ن سعر التماثل للسهم العادي إسهم املمتازة القابلة للتحويل. اليت يتم تسليمها بدال من األ سهم العاديةعلى األ
 .1ىل سهم عاديإيساوي سعر السوق للسهم املمتاز مقسوما على سعر حتويل السهم املمتاز 

وحيصل حامل السهم املمتاز على  ،الشركة اليت تطرحهاسهم املمتازة امللكية يف متثل األ :الممتازةسهم تقييم األ .3
 0Pتوزيعات نقدية ثابتة بصفة دورية.

4. P 0 = ∑
𝐷𝑃

(1+k)t

∞

𝑡=1
… … … … … … … … … … … … … … … … (7) 

(......................8) وأ
𝐷𝑃

kp
=0P 

𝐷𝑃التوزيعات للسهم املمتاز =. 
Kp =2معدل العائد املطلوب على السهم املمتاز من طرف املستثمر. 

 :سهم العاديةسهم الممتازة واألبين األ ختالفواالوجه التشابه أ .5
 :فيما يلي ختالفواالوجه التشابه أتتمثل 

 ؛سواق املاليةدوات امللكية اليت يتم التعامل هبا يف األأهنا من أأي  ،ن كالمها متثل حقوق ملكية يف الشركة املسامهةإ .2
سهم العادية وال حيصل كل من محلة األ ،عمال الشركةأمنا يرتبط هذا بنتائج إو  ،بدفع عائد ثابت لتزامايوجد  ال .6

ن تقرر أسهم املتحققة حىت و رباح على األال عندما تقرر الشركة توزيع هذه األإرباح سهم املمتازة على هذه األواأل
 ؛حقةالوذلك عندما يتقرر التوزيع يف الفرتات ال ،عدم توزيعها

سهم يف حالة تصفية سهم العادية يف احلصول على قيمة هذه األسهم املمتازة على محلة األاأل ولوية حلملةيكون حق األ .1
 الشركة.

 .3رباحسهم العادية يف احلصول على العائد من األسهم على محلة األولوية حلملة األيكون حق األ.1
 
 
 
 

                                                           
  http://www.sandroses.com/abbs  15   /-03-                      2013                                         ، تاريخ الزيارة  األسهمتداول  :حممد إبراهيم بديوى -1
 .1 :، السنة الثانية، ص6001آذار /مارس  21،  جملة سلسلة جسر التنمية،املعهد العريب للتخطيط بالكويت، العدد ، األدوات الماليةرياض دهال -2
 .666،669 :ص ص مرجع سابق،فليح حسن خلف،  -3
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 ستثمارسندات المساهمة وشهادات اال :الثانيالفرع 
 سندات المساهمة :أوال

حيث  ،موال شبه خاصةأبدية ومبثابة أو عامة وتعترب ديون أوهي سندات تصدر عن شركات املسامهة خاصة  
و النتيجة احملققة من طرف الشركة أخر متغري حسب النشاط يتحصل صاحبها على عائد يتكون من جزء ثابت واآل

 .1ستحقاقااملصدرة له وهذه السندات ال يوجد هلا تاريخ 
 االستثمار شهادات :ثانيا

سهم ن حلملتها نفس حقوق محلة األأمسية كما سهم العادية فيما خيص القيمة االوراق املالية األتشبه هذه األ 
 ن محلتها الأغري  .طالع على وثائقهااملمتلكات يف حالة تصفية الشركة واإل واقتسام ،رباحفيما يتعلق بتوزيع األ

ستثمار ن شهادات االأبذلك ميكن القول  ،ن محلة السندات العاديةأهنم يف ذلك شأميتلكون احلق يف التصويت ش
خر يف شهادات حقوق التصويت اليت ال ميكن حلملة شهادات ذ يتمثل اجلزء اآلإ ،سهمأهي عبارة عن جزء من 

صدار هذه الشهادات باحلصول على إسهم العادية وعليه يسمح منا هي من حق محلة األإو  متالكهااستثمار اال
متويل دون التخلي عن السيطرة على الشركة من قبل املسامهني القدامى الذين حيتفظون حيق تسيري الشركة  مصادر

 وتوجيهها ومراقبتها.
 .2خرىوراق املالية األهنا األأهنا يف ذلك شأوتتداول هذه الشهادات يف البورصة ش

 سهمفي األ كتتاباال وراق التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي والسندات بقسيمات األ :الفرع الثالث
 :فيما يليوتتمثل    

 األوراق المالية التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي :والأ
س املال املتغري واحلصص اليت أسهم والسندات اليت تصدرها شركات ذات ر وراق املالية األتشمل هذه األ 

 .3تصدرها صناديق التوظيف اجلماعي
 سهم في األ كتتاباال السندات بقسيمات  :ثانيا

سهم أيف  كتتاباال حلملتها احلق يف ،سهم وصفات السنداتوراق اليت جتمع بني صفات األوهي من بني األ 
 و عدد منأيف سهم  كتتابلال  ملقسيمة من تلك التقسيمات التابعة لسنداته يؤهله من تسليمهأالشركة املعنية حبيث 

 4سهم بسعر حمدد ويف فرتة زمنية حمددة مسبقا.(األ
 وراق المالية المشتقةاأل :المطلب الرابع

 ساس املشتقات املاليةأ باعتبارهانقوم بتعريف اهلندسة املالية   ،قبل التطرق ملختلف املشتقات املالية
                                                           

 .11 :مرجع سابق، ص ،بن عزوز عبد الرمحان -1
 .26، 61 :ص ، صالمالية، مرجع سابق األوراق ،جبار حمفوظ -2
 .22:، صمرجع سابقبوكساين رشيد، -3
 .22 :، صمرجع سابق، المالية المتداولة األوراق ،جبار حمفوظ -4
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 عموميات حول الهندسة المالية األول:الفرع 
عمال يف مواجهة عانة وخدمة شركات األإظهرت اهلندسة املالية للوجود يف منتصف الثمانينات هبدف  

ففي لندن عندما فتحت البنوك ،املخاطر والتخلص من القيود التشريعية والضغوط اليت يفرضها السوق وبيئة املشاريع
جياد حلول لتلك املشكالت إعمال يف مواجهة املخاطر اليت يسببها هلا عمالئها و شركات  األ دارات ملساعدة إهناك 

 ئنشأ 2996ويف عام  ،وعدد من احملاوالت لتطوير منتجات أسواق املال وكانت تلك بداية ظهور اهلندسة املالية
 6000يضم حنو  االجتاهصبح هذا أو  ،ليةبصناعة اهلندسة املا واالرتقاءحتاد الدويل للمهندسني املاليني لرعايتهم اإل

 .1حناء العاملأعضوا من شىت 
نشطة اليت تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من ه يقصد باهلندسة املالية جمموعة األيلوع 

 .2بداعية ملشاكل التمويلإىل صياغة حلول إباإلضافة  ،دوات والعمليات املالية املبتكرةاأل
اهلندسة املالية بأهنا تصميم وتطوير أدوات مالية ميكن من خالهلا معاجلة املشكالت  2966 وعرف فيزنيت 

 املالية االقتصادية.
 يضا اجلمعية الدولية للمهندسني املاليني "اهلندسة املالية بأهنا عملية التطوير والتطبيق املبتكر أوعرفت  

 فاهلندسة املالية ليست ،ستغالل الفرص املاليةاكل املالية املعقدة و دوات املالية إلجياد حلول للمشا للنظرية املالية واأل
 .3دوات"بل هي املهنة اليت تستعمل األ ،أداة 

اليت تساعد الشركات واملؤسسات يف  االبتكاراتيضا تعريف اهلندسة املالية بأهنا " اجملال الذي يقدم أوميكن  
 وتصور حلول ،سواق املاليةآليات لرفع كفاءة األ واقرتاح ،املستحدثةوراق املالية صدار األإعند  ،احلد من املخاطر

 .4مبتكرة ملساعدة الشركات على حل مشاكلها التمويلية 
كن من تلبية حاجة املنشآت املالية واملصرفية متوتشكل املشتقات املالية جوهر اهلندسة املالية حيث  

سواق املالية وتعزيز فرص هذه ا فضال عن زيادة السيولة يف األهذ ،واملستثمرين عموما من مصادر التمويل املتنوعة
 .5دارة خماطرهاإاملنشآت يف 

                                                           
،الواقع...والرهانات مستقبل،املركز اجلامعي بغرداية، يومي اإلسالمياالقتصاد :، ملتقى دويل بعنوانالهندسة المالية كمدخل علمي لتطوير صناعة المنتجات الماليةحممد كرمي قندوز، -1

 .01 :، ص6022فيفري61و61
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات  ،سة حالة السوق الكويتيةالهندسة المالية والتحوط من المخاطر في األسواق الصاعدة درا جبار حمفوظ، مرمي عديلة، -2

 .61 :ص 6020لسنة  20عباس، العدد 
كانن 6-2األزمة املالية واالقتصادية العاملية املعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي، :، مؤمتر دويل بعنواناألزمةدور الهندسة المالية اإلسالمية في عالج فريد مخيلي، شوقي جباري، -3

 .02 :األردن، ص،األول
شهادة مذكرة مقدمة لنيل في ضوء منتجات الهندسة المالية )دراسة تطبيقية على المستثمرين في غزة(،  تنشيط سوق فلسطين لألوراق المالية آليات ،خالد حممد نصار -4

 .201 :، ص6002غزة، -احملاسبة والتمويل، اجلامعة اإلسالمية ، قسميف احملاسبة والتمويل ماجستري
 .19 :،،ص6006األردن،  ،، مؤسسة الوراق للنشربالتركيز على إستراتيجيات الخيارات المالية وأدواتهاالهندسة المالية . هاشم فوزي الدباس،-5
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 صول اليت متثل موضوع العقد( صول املعنية ) أي األاملشتقات هي عقود تشتق قيمتها من قيمة األ
 ،جنبية...اخلوالعقود اليت تكون موضوع العقد تتنوع ما بني األسهم والسندات والسلع والعمالت األ

 .1صل موضوع العقدداء األأعلى  اعتماداو خسائر أوتسمح املشتقات للمستثمر بتحقيق مكاسب 
لقد  ،خرىقسام األكرب والنمو اهلائل مقارنة باألوسوق املنتجات املشتقة هو قسم السوق املايل الذي عرف التطور األ

ابتداء يف شيكاغو حيث استعملت العقود اآلجلة بطريقة منتظمة يف شيكاغو  29سواق منذ القرن تواجدت هذه األ
 (.cereals )كان ذلك يف جتارة السرييال   2620من سنة 
نشاء السوق النقدي الدويل إحيث مت  ،سواق توسعا يف الواليات املتحدة يف السبعيناتمث شهدت هذه األ 

الذي   LIFFE  Futureمهية أكثرها أوربا وآسيا يف الثمانينات و أسواق يف هذه األ انتشرتوبعدها  ،2926عام 
سواق أكما ظهرت   ،MATIF. 2962نشأ أجل بفرنسا الذي والسوق الدويل أل ،2966نشأ يف لندن عام أ

 .2962حيث ظهر عام  (SIME Xىل )إباإلضافة  2961نشأ عام أالذي  TIFFEمهها  أسيا و آاملنتجات يف 
 ،عبارة عن عقود آجلة على  الصرفوكانت  ،سواق غري منتظمةأدوات املشتقة مت تداوهلا يف وىل األأن إلإلشارة ف  

سواق مبخاطر القروض وغياب السيولة اليت ميزت األ اصطدمن تطورها أال إ ،مفيدة جدا مستعملةهذه العقود كانت 
 .2جل تطور فعلي لألدوات املشتقةأسواق من ولذلك كان البد من ظهور غرف مقاصة تنظم هذه األ ،غري املنظمة

  Future contractالعقود المستقبلية الثاني:الفرع 
 ل التطرق ملختلف أنواع املشتقات املالية  نقوم بتعريفها أوالبق

قد يكون سعر  ،ساسيأهي عقد مايل تشتق قيمته من قيمة أصل  الورقة املشتقة :تعريف المشتقات .1
عقود ،دوات املشتقة يف العقود املستقبليةوحىت املؤشرات وتتمثل األ ،سعر الصرف ،سعر الفائدة ،السهم

 .3اخليار واملبادالت
  يف املستقبلو شراء موجود معني بسعر حمدد وبتاريخ معني أ إما لبيعتعاقدي منطي  التزاموالعقود املستقبلية هي، 

ساسي. والسعر املستقبلي صلي أو األاليت يتم تداوهلا على وفق العقود املستقبلية باملوجود األ وتعرف املوجودات
فهو السعر  ،لي معنيهو السعر الذي يتفق عليه الطرفان البائع واملشرتي على تداول املوجود يف تاريخ مستقب

 4احملدد يف العقد املستقبلي.
التفاعالت  ،اخلصائص النوعية ،سعاراأل ،تاريخ التسليم ،تقبليات تعين عقود قانونية تتضمن نوع السلعةواملس

و لشراء موجود معني بسعر حمدد وتاريخ معني يف ألبيع  ماإتعاقدي منطي  التزامخرى ذات العالقة. أو هي األ

                                                           
 .01 :، ص6002الدار اجلامعية، مصر، لمفاهيم، إدارة المخاطر المحاسبية(،لمشتقات المالية ) اطارق عبد العال محاد، ا-1
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري  يف العلوم االقتصادية،ختصص بنوك Bnp Paribasالمالية دراسة حالة بنك  مخاطر األسواقالمشتقات المالية ودورها في تغطية مسرية حمسن، -2

 .12  - 12 :، ص ص6002-6001،وتأمينات،جامعة منتوري قسنطينة
1. :, kauslik fasun, in, new Delhi, 2006, pderivatives markets Asani savcar, Indian- 3 

 .121 :، ص6020 ،العراق-. إثراء للنشر والتوزيع، جامعة بغدادالمالية المتقدمة اإلدارةحممد علي إبراهيم العامري،  -4
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و أصل معني قد يكون سلعة أو بيع كمية من أبأهنا عقود تعطي حلاملها احلق يف شراء  كما عرفت  ،املستقبل
 .1ستالم يف تاريخ الحق كما يف املستقبلن يتم التسليم واالأعلى  ،ورقة مالية بسعر حمدد مسبقا

 ،صل معني يف تاريخ مستقبلي وبسعر معنيأو شراء أواملستقبلي هو عقد يكون بني طرفني لبيع 
 .2والعقود املستقبلية هي نوع خاص من العقود اآلجلة وهي منطية

 :خصائص العقود المستقبلية
 ختالفابالعقد  ذ ختتلف مكوناتإ ،وهي الكمية والوحدة اليت تقاس هبا مكونات العقد املستقبلي الكمية: .1

 ل التعاقد.حماملوجود 
ىل مشرتي العقود إ العقود املستقبلية بتسليم املوجود ابائعو  فيهاشهر اليت يلتزم وهي األ  :أشهر التنفيذ .2

 شهر اليت تنفذ فيها العقود املستقبلية املتداولة يف كل سنة.خر األآاملستقبلية مبعىن 
شهر اليت سيتم التعامل فيها على العقد وهي األ ،وتتضمن شروط تسليم املوجود حمل العقد التسليم:شروط  .3

يها التسليم ودرجة جودة املوجود حمل التعاقد والوسيلة الفعلية اليت ميكن للبائع فيها والفرتة الزمنية اليت ينبغي ف
 تسليم املوجود.

 .tick size3ليه حبجم التحرك إوهو أدىن تقلب سعري مسموح به ويشار  سعري:دنى تقلب أ .4
ن االستثمار يف العقود املستقبلية أي التعاقد على الشراء والبيع ال يرتتب عليه أىل إيرجع  :الهامش المبدئي .5

خر ولكي ال يتعرض أي طرف للضرر نتيجة عدم تنفيذ الطرف اآل ،و جزء منهأحصول البائع على الثمن 
وختتلف  ،فقد تقرر فرض هامش مبدئي يدفعه كل من الطرفني لبيت السمسرة الذي يتعامل معه اللتزامه

 -1صل حمل التعاقد وال ميثل هذا اهلامش سوى نسبة ضئيلة ترتاوح ما بني األ باختالفيمة اهلامش املبدئي ق
 .4من قيمة العقد % 21

 :تسعير العقود المستقبلية .2
ن السعر الفوري إداة املالية حمل العقد بتاريخ التسوية لذا فعكس السعر املتوقع لأليإن سعر العقد املستقبلي 

 spotاملالية حمل العقد يستخدم كمؤشر لتحديد السعر املستقبلي  لألداةfuture price  وهو السعر (
  spot- future parityن العالقة بينهمإنشاء العقد ( إالتفاوضي بني البائع واملشرتي والذي حيدد وقت 

  :تيةوعلى وفق الصيغة اآل
……… (1) t/360(1+r) oSF= 

                                                           
- 1                                                   p:8 , New Delhi 2007,oduction to financial marketIntrReghar pura, Karol bagh,  

 .02 :، ص6001، سلسلة الفكر احلديث، اإلسكندرية، 6ج والمشتقات، التو ريق باستخدامالفكر الحديث في إدارة المخاطر الهندسة المالية منري إبراهيم هندي،  -2
 .126، 122:ص ص مرجع سابقعلي إبراهيم العامري،حممد  -3
 .612:، صمرجع سابقالسيد متويل،  -4
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فرتة  tمعدل العائد اخلايل من املخاطرة  r ،حمل العقد ةداالسعر الفوري لأل OS ،متثل السعر املستقبلي Fإذن   
 عدم حتقق توزيعات ربح خالل الفرتة. افرتاضالعقد وعلى 

 نشاء العقد فانه يتطلب تعديل السعر املستقبليإل فرتة ( خالاألرباحذا كانت هناك توزيعات للربح )مقسوم إما أ
 اآلتية:وعلى وفق الصيغة  dرباح وختفيضه مبقدار ناتج مقسوم األ

F=So (1+r-d)t/360.1 

صل يف السوق احلاضر هذا ال يعين وعادة ما يتقلب سعر العقد املستقبلي صعودا وهبوطا مع تقلب سعر األ 
مبا  ،علىأويف ظل السعر يف العقد املستقبلي يف العادة  ،بينهما ارتباطبل يعين فقط وجود  ،تساوي السعرين بالطبع

 بالنسبة للسلع القابلة االحتفاظوعادة ما يطلق على تكلفة  ،االستالمباألصل حىت تاريخ  االحتفاظيعادل تكلفة 
على  ،اهلامش بني السعرين اخنفض ،تاريخ التسليم املنصوص عليه يف العقد اقرتبوكلما  Basisللتخزين باألساس 

نظريا على  ،وليصبح اهلامش مساويا للصفر ،االحتفاظنه ببلوغ تاريخ التسليم لن يكون هناك حمل لتكلفة أساس أ
ىل إ ،قبل بلوغ تاريخ التسليم ،قل وميكن عدم تساوي السعر يف السوق احلاضر والسعر يف سوق العقود املستقبليةاأل

 .2مر باألصول احلقيقيةدما يتعلق األظروف العرض والطلب احلالية واملستقبلية خاصة عن
حينئذ يتوقع أن يتخلى التجار عن ،ىل أن العرض سوف يزيد عن الطلبإشارت التوقعات املستقبلية أذا ما إف 

مما يعين ضغط على السعر يف السوق احلاضر يف  ،بل وتصفية جزء من املخزون احلايل ،صلختزين املزيد من ذلك األ
ذ إ ،وبالطبع لن يكون رصيد املخزون لدى التجار صفرا ،من السعر يف سوق العقود املستقبلية قلأليصبح  ،نزويل اجتاه

وهو ما يعين بالتايل  ،بقاء على خمزون من السلعة ملواجهة عدم الـتأكد بشأن مدى حتقق تلك التوقعاتالبد من اإل
ىل إشارت التوقعات أوحىت لو  ،ملستقبليللتحديد سعر العقد ا ،ىل سعر السوق احلاضرإضافة تكلفة للتخزين إضرورة 

مما يعين ارتفاع  ،االحتفاظالشراء من أجل  إىلذ حينئذ سوف مييل التجار إ ،نقص املعروض من السلعة يف املستقبل
صل يف العقد لتظل العالقة بني سعر األ ،احتفاظليها تكلفة إيضاف  ،السعر احلايل للسلعة يف السوق احلاضر

 :حمكوم باملعادلة التالية ،السوق احلاضر املستقبلي وسعر يف
+k*n A= P tP 

ما أ ،متثل السعر احلايل للوحدة يف السوق احلاضر APو ،(tمتثل سعر الوحدة يف العقد املستقبلي ) tPحيث  
(K فتمثل صايف تكلفة )االحتفاظ ( للوحدة خالل الفرتة لتكن شهرn متثل عدد الفرتات اليت سوف تبقى فيهما )

 .3السلعة يف املخازن
 
 

                                                           
 .106، 102 :.ص6020، دار اليازوري للنشر، األردن، األسواق المالية إطار في التنظيم وتقييم األدواتأرشد فؤاد التميمي،  -1
 .266، 262 :، ص صمرجع سابقمنري إبراهيم هندي،  -2
 .269:، صالسابقنفس المرجع  -3
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 :options contrats عقود الخيار :الثالثالفرع 
وراق معينة بسعر أسهم يف و بيع األأو البيع مينح البائع احلق يف شراء أن خيار الشراء إ :تعريف عقود الخيار .2

أي مينح للمستثمر  ،من قبل املشرتي ختياريااحمدد خالل وقت حمدد مقابل هامش فيكون فيها تنفيذ العقد 
وقد ينص على  ،ىل طرف آخر بسعر حمدد مقدماإسهم والسندات والعمالت و شراء عدد من األأحق بيع 

 .1يف تاريخ أو خالل فرتة معينة تفاقاالتنفيذ 
صل حمل أواخليار هو عقد بني املشرتي والبائع )احملرر( يعطي احلق ملشرتي اخليار بالتداول وذلك بشراء  

ذا كان اخليار أوريب( وخالل بداية الفرتة )اخليار إ) االستحقاقالتعاقد بسعر ثابت ) سعر التنفيذ( عند تاريخ 
 .2مريكي(األ

 :نواع عقد الخيارأ .2
حيصل مبوجبه املشرتي على حق خيار يف شراء أوراق مالية من البائع يف  اتفاقهو عبارة عن  الشراء:خيار  .أ

 .3بأداء مثن اخليار التزامهتاريخ معني بالسعر املسمى يف العقد مقابل 
 :خيار البيع .ب

وفقا هلذا النوع يقدم احد املستثمرين الذي لديه توقع باخنفاض السعر بشراء حق اختيار بيع يعطيه احلق يف 
)  األخرمعني بسعر التنفيذ الذي يتم االتفاق عليه وذلك يف مقابل مكافأة يقوم بدفعها للمستثمر  بيع سهم

 حمرر حق االختيار(.
 .كربأيها أو )الصفر( أسعر السوق(  –= )سعر التنفيذ االختيارقيمة حق 

 عقود المبادلة :الرابعالفرع 
ومن أكثر استخداماهتا تغطية خماطر تغري سعر  ،املخاطردوات تغطية أحدى إمتثل عقود املبادلة  :تعريف المبادلة .1

ن هذه التسويات أوتعرف على أهنا " سلسلة من العقود الحقة التنفيذ يتم تسويتها على فرتات دورية حيث  ،الفائدة
ال تتم يوميا كما هو احلال يف العقود الحقة التنفيذ ولذلك تعرف بأهنا سلسلة من العقود الحقة التسوية 

ordwFor4. 
 هي:و املبادلة عدة عناصر رئيسية أوهبذا املفهوم حتدد شروط عقد املقايضة 

 ؛طريف العقد .2
 ؛صل املشمول بعقد املقايضةاأل أو االلتزام .6
 ؛و حتصل هبا املقبوضاتأالعملة اليت تسدد هبا املدفوعات  .1

                                                           
 .626 :، ص6006جوان -، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر،بسكرة،العدد الثاينالعولمة الماليةصاحل مفتاح،  -1

2-leleux associatiated brokers, Instrument et marche financiers, société de bourse, paris, 2007, p: 47.  
 .211 :،ص6021، األولكلية احلقوق، للسنة اخلامسة،العدد -جملة رسالة احلقوق،جامعة كربالء ،عقد الخيار وموقف القانون العراقيماهية إسراء فهمي ناجي،  -3
 .12:،صمرجع سابق، لهندسة المالية والتحوط من المخاطر في األسواق الصاعدة،جبار حمفوظ -4
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 ؛قيمة املدفوعات أو املقبوضات حمل املقايضة .1
 ؛املتفق عليهجل ملقايضة العملة السعر اآل .1
 .1مدة سريان العقد .2

 نواع عقود المبادالتأ-6
 :مههاأدوات ومن أوتسري عقود املقايضة على عدة 

  الفائدة أسعارعقود مبادلة:Interest Rate Swap 
حيث  منتظمة،بني طرفني ملبادلة مدفوعات الفوائد على فرتات  اتفاقعن  الفائدة عبارةسعار أعقد مبادلة 

 يعتمد مقدار هذه املدفوعات على قيمة العقد املتفق عليه.
واملبالغ  ،كل طرف دوريا عبارة عن معدل الفائدة املتفق عليه مضروبا يف قيمة العقد  يدفعهااملدفوعات اليت 

ذي والطرف ال ،اليت تتبادل بني الطرفني يف معظم عقود املبادالت هي صايف مدفوعات الفائدة وليس قيمة العقد
يسمى دافع معدل  ،خر مدفوعات فائدة ثابتة يف تواريخ حمددة على مدار فرتة العقدن يدفع للطرف اآلأيوافق على 

 .2ول مدفوعات فائدة متغرية وفقا ملعدل مرجعين يدفع للطرف األأالفائدة املتغري وهو الذي يوافق على 
  بالمتغيرةسعار الفائدة الثابتة أعقود مبادلة: 

حد أوفيه يوافق  ،و الفانيال السادة (أيف هذه املبادالت ويسمى ب)الوجبة السهلة  انتشاراكثر األوهو النوع  
ن يدفع سلسلة معدالت الفائدة الثابتة ويف نفس الوقت يتسلم سلسلة من أطراف الداخل يف املبادلة على األ

حيان وفق ملعدل عدل يف كثري من األالتدفقات النقدية اليت تعتمد على معدالت الفائدة العائمة ويتحدد هذا امل
املبادلة فرتت معينة وهي اليت حتدد لسداد الفوائد  اتفاقيةوتغطي  LIBOR الفائدة للتعامالت بني املصارف يف لندن.

 واليت متثل فجوى عقد املبادلة.
و أصل الومهي ميثل كمية نظرية وهذا األ اعتياديو أساس مبلغ ومهي أويتحدد مقدار املدفوعات الدورية على  

 .3املبادلة التفاقيةامسية تستخدم كمقياس لتحديد مقدار التدفقات النقدية اليت تسدد وفقا 
 أسعارنه يف حالة ارتفاع أسعار الفائدة ومنه يتضح أيوضح مضمون املبادلة لتخفيض خماطر تبدل :4الشكل التالي

على للفائدة نتيجة لتغري الفائدة خالل فرتة املبادلة  مما يساعدها يف أن املؤسسة املالية سوف تسدد دفعات إالفائدة ف
ن املؤسسة املالية إسعار الفائدة فأ اخنفاضما يف حالة أموال )الودائع(. تعويض االرتفاع يف كلفة احلصول على األ

ويض الدفعات املنخفضة واملستلمة من القروض ذات جنبية سوف توفر دفعات منخفضة بشكل يساعدها يف تعاأل

                                                           
 .66 :، ص6009شهادة ماجستري، إدارة أعمال،كلية االقتصاد،جامعة دمشق،  مذكرة مقدمة لنيلإدارة المشتقات المالية، عاطف فرحة،  -1
 .666 -662 :، ص ص،  مرجع سابقحممد احلناوي، هنال فريد مصطفى،وآخرون -2
 .61ص:، مرجع سابق :عاطف فرحة -3
 .121:ص مرجع سابق، :أرشد فؤاد التميمي -4
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جنبية بينما املؤسسة املالية األ ،سعار الفائدةأ اخنفاضوبذلك حتقق املؤسسة املالية احمللية منافع من  ،املعدل املتغري
 سعر الفائدة. ارتفاعحتقق منافع من 
 الفائدةدور عقود المبادلة في تخفيض تغير أسعار  :(2الشكل رقم )

 

 
 
 
 

 
 

 .691 :ص ،مرجع سابق،وآخرون،هنال فريد مصطفى ،حممد احلناوي :المصدر

  حيث ختتلف فيها ،طرافهاأ حتياجاتا ختالفابئصها نواع ختتلف خصاوهذه األ:عقود مبادالت خاصة
صل يستهلك حبيث يتناقص مبلغ العقد على أنواع عقد مبادلة على ومن هذه األ ،و مبلغ عقد املبادلةأقيمة 

ن أكما   ،و القرض التجاري الذي يدفع على أقساط مع الفائدةأمدار فرتة العقد وذلك مثل القرض العقاري 
 ،طرف العقد حتياجاتاو قيمة العقد حسب أسعار الفائدة والذي يتزايد فيه مبلغ أهناك عقد املبادلة على 

 .1و املستهلكأقل شيوعا من النوع املتناقص أنواع ن كانت هذه األإو 
 يوافق فيها الطرفان على تبادل عملتني  فرتاضيةاصول أوهي مبادالت تقوم على  :مبادالت العمالت

 يف وقت الحق حيدد مسبقا(. )أيجل األرف صعند سعر الصرف السائد) احلايل( مقابل سعر ال
حد أسعار الصرف خالل فرتة املبادلة حيث يقبل أىل جتاوز خماطر تقلبات إوهتدف املبادالت املذكورة           

سعار خر على تغري األويف املقابل يوافق الطرف اآل ،سعارهذه األ ستقراراالطرفني باألسعار الثابتة يكسب من 
 .2املعنية

  الخياراتعقود مبادلة:Swap option  
ما رغب بذلك أي بان جيري هذا احلامل املبادلة  اذإ ،هذا اخلياروهي عبارة عن عقود تعطي حاملها احلق بأن ينفذ 

 مع الغري دافعا العالوة املطلوبة.
وجيري استخدام هذه العقود من قبل املؤسسات اليت تشعر بالقلق من أن تغريات مستقبلية يف سعر الفائدة  

املنشآت اليت تقرتض بسعر معوم) متغري( تبقى  أنذلك  ،سعار الفائدةأيف غري صاحلها وكذا من قبل مديري خماطر 
                                                           

 .691 :ص ،مرجع سابقحممد احلناوي، هنال فريد مصطفى،وآخرون، -1
 .222 :، صمرجع سابقهوشيار معروف،  -2

 المقترض المحلي

 المودع األجنبي مؤسسات مالية أجنبية المقترض المحلي

 مؤسسة مالية محلية المودع المحلي

 ثابتقروض بمعدل 

 دفعات ثابتة

 ودائع قصيرة

 فائدة اإليداع

 فروض لمعدل قصير

 دفعات متغيرة

 ودائع طويلة األجل

 اإليداع فائدة
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و ما يسمى بالسقف لتقليل حجم أقصى للفائدة ىل شراء عقد احلد األإسعار الفائدة وقد تلجأ أ الرتفاععرضة دائما 
طول مدة اخليار وسعر التعاقد وكذا مدى تقلب  االعتبارقل حد ممكن وعند حتديد مثن اخليار يؤخذ يف أىل إاملخاطر 

 .1ر الفائدة حمل التعاقدسعاأ
   SWAPSمزايا وعيوب عقود المبادالت  :(1الجدول رقم )

 العيوب املزايا
 .بالكلف املرغوبة قرتاضاحتقق هيكل .2
 مصادر متويل جديدة. إىلمتكن املقرتضني من الدخول  .6
سعار الفائدة أ. استعماهلا يف التحوط من خماطر تقلب 1
 جنبية.سعار صرف العمالت األأو 
مكانية تصميمها حسب رغبة إ. مرونتها الكبرية و 1

 املتعاملني.
  نواعها.أغلب أاهلوامش يف  أو. ال تتطلب دفع العالوات 1

 . ال ختضع لرقابة السوق املنظمة.2
 حيان.غلب األأو تسليمها يف ألغاؤها إ. يصعب 6
 مرتفعة. ائتمانية.وجود خماطر 1
 عنها..صعوبة قياس املخاطر الناجتة 1
 
حيان معقدة وغامضة أي يصعب .تكون يف بعض األ1

 فهمها من قبل املتعاملني.

 96 :ص ،مرجع سابق ،الدباسفوزي هاشم :المصدر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
من جانفي أثر استخدام المشتقات المالية ومساهمتها في أحداث األزمة المالية العالمية دراسة حالة سوق الكويت لألوراق المالية للفترة الممتدة بن عيسى عبد القادر،  -1

 .20 :، ص6022-6020، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري،ختصص مالية السوق، جامعة قاصدي مرباح،2010ديسمبر  إلى-2006
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 وراق الماليةمؤشرات أسواق األ :الثالثالمبحث 
سعار تقيس مستوى األ عتبارهااب ،حتتل املؤشرات مكانة هامة عند االقتصاديني أو املتعاملني يف السوق املايل

العينة  ختياراوغالبا مايتم ،س املالأسواق ر أسهم الشركات اليت يتم تداوهلا يف أيف السوق باالستناد على عينة من 
مهية مؤشرات البورصة عند أوتتضح  ،س املال املستهدف قياسهأن يعكس حالة سوق ر أبدقة وبطريقة تتيح للمؤشر 

دوات ىل أداة من األإمهيتها خاصة بعدما حتولت أ  زدادتاوقد  ،سواق املاليةيف األ التحوط أودراسة عمليات التغطية 
 سواق املالية.املالية  املتداولة يف األ

 وراق الماليةتعريف مؤشرات بورصة األ :ولالمطلب األ
 :سوف نتطرق يف هذا املطلب إىل تعريف املؤشرات مث أمهيتها فيما يلي 

 dow Charles ول مرة يف هناية القرن التاسع عشر على يد رقام القياسية( أللقد ظهرت املؤشرات )األ
سواق أستخدمت يف او  ،أمهيتها عرب الزمن زدادتاحيث تطورت و  ،1املتعاملني يف بورصة نيويورك johns وشريكه 

هو املؤشر األول يف العامل حيث  داو جونزو يعترب مؤشر  ،السوق املالية وسلوكها جتاهاوراق املالية كوسيلة تعكس األ
إذ انتقلت من جمرد أداة  ،و عرفت املؤشرات قفزة نوعية يف فرتة مثانينات القرن العشرين ،/2961ول مرة عام /ظهر أل

وراق سواق املالية كتداول األدوات املالية املتداولة يف األداة من األأىل إالسوق املالية وسلوكها  جتاهاتعكس صدق 
 2.م2990ول تداول سنة أحيث كان  ،خرىلعادية األاملالية ا

وراق املالية قيمة رقمية تقيس التغريات احلادثة يف سوق األ على أنهوعليه ميكن تعريف مؤشر السوق املالية 
وبالتايل  ،مث مقارنة قيمة املؤشر بعد ذلك عند أي نقطة رمسية ،ويتم تكوين املؤشر وحتديد قيمته يف مرحلة البداية

 سفل.أىل إو أعلى أىل إميكن التعرف على حتركات السوق سواء 
سهم أي سعار األأالعام لتحركات  جتاهاالالسوق الذي يعكس  جتاهالوراق املالية مقياسا شامال وميثل مؤشر سوق األ

ن هذا املؤشر إوبالتايل ف.ملتوسط الصناعة ومؤشر ستاندراندبورد داو جونزقياس حالة السوق بصفة عامة مثل مؤشر 
 3سهم.يضا مقياسا جملموعة معينة من األأكما ميثل   ،ميثل مستوى مرجعي للمستثمر يف السوق املالية

 ساسيةستخداماتها األانواع المؤشرات و أ :الثانيالمطلب 
 :نواع املؤشرات واستخداماهتا فيما يليأىل إسوف نتطرق        
 وراق الماليةبورصات األنواع مؤشرات أ :ولاألالفرع 

 
 

                                                           
 .10:،ص6002املالية والسلع،ابوظيب، األوراق، مؤمتر بدعوة من هيئة االستثماروصناديق  األسهمومؤشرات أسعار  االستثماريةالمحافظ سامي حطاب، -1 
 .96:،ص6022،سنة 22دمشق،العدد ،،جملة العلوم االقتصادية وعلوم  التسيريالمالية لألوراقالمالية دراسة حالة مؤشر سوق دمشق  األوراق أسواقمؤشرات حسني قبالن،  -2 
 .221 :،صمرجع سابقعباس كاظم الدعمي،  -3 
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 :ىل مايليإتقسم املؤشرات 
 تقسيم المؤشرات من حيث الوظيفة :أوال

والذي  ،املؤشر له حتساباداء الكلي للسوق الذي يتم حصائي يستخدم لقياس األإوهو مؤشر عامة:مؤشرات   -2
 1وراق املالية.لسوق األهنا تستخدم كمقياس للحركة العامة أسهم يفرتض سعار جمموعة من األأيتكون من معدل 

 وأقطاع صناعة النقل  وأوتقتصر على قياس سلوك السوق بالنسبة لقطاع معني كقطاع الصناعة :مؤشرات قطاعية -6
ربورد للخدمات  اند مؤشر ستاندر ،للصناعة داو جونزمثلة مؤشر و غريه من القطاعات ومن األأقطاع اخلدمات 

 .املالية ومؤشر النفط والغاز...اخل
 مكانية التداولإتقسيم المؤشرات من حيث  ثانيا:

حيث جتاوز عدد هذه املؤشرات اليت تتداول يف ،وراق املاليةسواق األأوهي مؤشرات يتم تداوهلا يف  :مؤشرات متداولة -2
ول بورصة من هذا النوع قد فتحت يف كنساس سييت أن أوذلك بالرغم من  6000مؤشر عام  10سواق خاصة هبا أ

 2Nasdaqومؤشر Nikkei   661مؤشر  :وكمثال ذلك 2966ام ع أبالو م 
داء الكلي األ دجياإىل إوهتدف  Dow Jonesوهي املؤشرات التقليدية مثل مؤشر  :املؤشرات غري قابلة للتداول -6

 :مايلي إىلللبورصة يف رقم واحد وبطريقة موضعية وحيادية وتقسم تلك املؤشرات بدورها 
وهي املؤشرات املصدرة من اهليئات الرمسية يف البورصة وتشمل مؤشرات قومية ملتابعة  الرمسية:مؤشرات البورصات  -أ

 .حصائية واملؤسسات املاليةخرى كاملعاهد اإلأوقد تصدر من جهات  ،سلوك البورصة داخل الدولة
                  3و مريلينشر.أوتنشر مبعرفة بيوت السمسرة الدولية مثل مورجان ستانلي  :املؤشرات الدولية -ب

 Mutualويقصد بتلك املؤشرات صناديق االستثمار  :مؤشرات المؤشرات )مؤشرات صناديق االستثمار( ثالثا:
funds صول املالية اليت تعد يف نفس الوقت مؤشرا حيث تقوم الشركات اليت تدير الصناديق بتكوين جمموعة من األ

 األصوليتم حساب قيم التصفية بنفس طريقة حساب مؤشر البورصة الذي يتكون من نفس عينة  ماليا. حيث
 .املالية

 وراق الماليةساسية لمؤشرات بورصة األستخدامات األالا :الثانيالفرع 
هناك  قتصادية عما ستكون عليه يف السنوات القادمةن املؤشرات تستخدم للداللة على احلالة االأىل إضافة باإل   

 :يلي خرى وهي كماأستخدامات ا
 داء احملفظة االستثماريةألتقييم  يستعمل املؤشر  :والأ

                                                           
 .222:ص ،مرجعنفس ال -1 
 .91:، صمرجع سابقحسني قبالن،  -2 
 .91، 16:، ص صسابق مرجع ،عصام فهد العربيد - 3
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شركة فهي عينة كبرية حيث  100حيتوي على عينة مكونة من  100 ن املؤشر العام كمؤشر ستاندراندربوردإ     
مان جيد ويقلل من املخاطرة ويف نفس الوقت يعطي عائد جيد أيعطي  األخرين هذا أمع العلم ،تعكس تنويع جيد

ن حيقق أوراق املالية املختارة عشوائيا مستثمر الذي ميلك حمفظة من األللنه ميكن إ؛ ووفقا لفكرة التنويع الساذج ف1
  .2وراق املتداولة يف السوق( الذي يعكسه املؤشر عائد يعادل تقريبا عائد السوق )متوسط معدل العائد على األ

 التنبؤ باحلالة اليت سيكون عليها السوق :ثانيا
على املؤشرات  أذا متكن احمللل من معرفة العالقة بني بعض املتغريات االقتصادية وبني املتغريات اليت تطر إوذلك 

قد يكشف عن وجود منط  ،قد ميكنه التنبؤ مقدما مبا ستكون عليه حالة السوق ،ساسي()مايعرف بالتحليل األ
 جتاهاىل معرفة هذا النمط ميكنه عندئذ التنبؤ بالتطورات املستقبلية يف إتوصل احمللل  ذا ماإ ،عليه أللتغريات اليت تطر 

 3سعار يف السوق.حركة األ
 ستثماريةاملساعدة يف تكوين احملافظ اال :ثالثا
خالل تتبع حركة املؤشر يستطيع احمللل املايل الوقوف على عائد وخماطر السوق كما تساعد املؤشرات يف حتقيق من 

الكثري من الشركات املتخصصة يف تقدمي النصيحة للمستثمرين بتشكيل أ لذلك تلج ،التنويع اجليد للمحافظ املالية
 4.قمؤشر السو  سهم اليت يتكون منهاحمفظة تتماثل مع عينة األ

 تقييم خماطر احملفظة  :رابعا
و املخاطر العامة اليت من الصعب السيطرة عليها واليت حتسب أونقصد هنا خماطر احملفظة وهي املخاطر املنتظمة 

وهي تقاس بواسطة معدل العائد على احملفظة ومعدل عائد  βوهي مايطلق عليها بيتا  حنداراالبواسطة معادلة خط 
 5السوق والذي يقاس بواسطة املؤشر الذي يقيس حالة السوق بشكل عام.

 وراق الماليةساليب بناء وتكوين مؤشرات سوق األأ :الثالثالمطلب 
 :التاليةهداف األن حيقق تكوين مؤشر السوق أجيب  ،مهما تكن الطريقة اليت جيرى عليها تكوين املؤشرات 
 ؛ن يكون للمؤشر مغزى اقتصاديأ 
 ؛حصائية ن يراعي القواعد اإلأ 
 ن يكون قابال للتسعريأ. 

 :وهييف عملية تكوين وبناء املؤشرات  عتباراالمور يف عني وتؤخذ جمموعة من األ

                                                           
 .669،690:ص ص ،6009، دار املناهج للنشر، األردن،الحديثة االستثماريةإدارة المحافظ غازي فالح املومين،  -1 
 .22:ص،6026جامعة قاصدي مرباح،ختصص مالية السوق،  ،مذكرة ماجستري،علوم اقتصادية،تقييم كفاءة وأداء األسواق الماليةالداوي خرية،  - 2
 .22 :،صمرجع سابقالداوي خرية،-3 
 .202، ص:مرجع سابق، خمتار محيدة -4 
 .690:، صنفس المرجع -5 
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املالية املستخدمة يف حساب ذلك وراق هنا جمموعة األأتعرف العينة فيما يتعلق ببناء املؤشر ب :العينةمالئمة  أوال:
 واملصدر تساعواالاحلجم  :وهين تكون مالئمة من ثالث جانب أوينبغي  ،املؤشر

كرب كلما كان أاملالية اليت يشملها املؤشر  األوراقعدد نه كلما كان أىل إالقاعدة العامة تشري  باحلجم:فيما يتعلق  -1
 كثر متثيال وصدقا لواقع السوق.أاملؤشر 

واملؤشر الذي يستهدف السوق   ،فيعين قيام العينة املختارة بتغطية خمتلف القطاعات املشاركة يف السوق:تساعاألما أ -2
ذا كان إما أ ،ت يف كل قطاع من القطاعات املكونة لالقتصاد القومي دون متييزآسهما ملنشأن يتضمن أككل ينبغي 

 .ت املكونة لتلك الصناعةآمن املنش سهم عددأاملؤشر خاص بصناعة معينة حينئذ تقتصر العينة على 
ن يكون املصدر هو أحيث ينبغي  ،اليت يبىن عليها املؤشر األسهمسعار أاملقصود به مصدر احلصول على  :ما ملصدرأ -3

 1وراق املالية.ساسي الذي تتداول فيه األالسوق األ
وهناك ثالث  ،للسهم الواحد داخل العينةهنا القيمة النسبية أوزان النسبية بتعرف األ:النسبيةوزان تحديد األ ثانيا:

 :هياملداخل  املؤشر؛ وهذهسهم اليت يقوم عليها مداخل شائعة لتحديد الوزن النسيب للسهم داخل جمموعة األ
سعار أىل جمموع إة أأي نسبة سعر السهم الواحد للمنش :price weightingساس السعر أمدخل الوزن على  -2

ن الوزن النسيب يقوم على سعر السهم أخرى اليت يقوم عليها املؤشر ولكن يؤخذ على هذا املدخل سهم الفردية األاأل
مثلة على هذه املؤشرات ومن األ ،و حجمهاأة أمهية املنشأن سعر السهم قد ال يكون مؤشرا على أيف حني  ،وحده

 2ورك.من بورصة نيوي %10ورقة مالية متثل 10الذي حيتوي على  جونز داويت مؤشر أي
مثلة ومن األ ،3سهم اليت يتضمنها املؤشر ستثمار مبلغ متساوي يف األاويف هذا املدخل يتم  :املتساويةوزان مدخل األ -6

   .مهية يف بورصة لندنأكثر وراق املالية األالذي جيمع ثالثني من األ FT30   يت مؤشرأعلى هذه املؤشرات ي
ساس القيمة السوقية الكلية لعدد أعطاء وزن للسهم على إأي  :value weightingوزان حسب القيمة مدخل األ -1

ذ مل يعد سعر إساسي يف مدخل السعر وهذا يعين جتنب العيب األ ،ة ممثلة يف املؤشرأسهم العادية لكل منشاأل
النسيب سهمها العادية يتساوى وزهنا ت اليت تتساوى القيمة السوقية ألآالسهم هو احملدد الوحيد للوزن النسيب فاملنش

لن حيدث أي  شتقاقان أسهم املصدرة وهذا بدوره يعين عدد األ أوبصرف النظر عن سعر السهم  ،داخل املؤشر
 خلل يف املؤشر.

والذي حيتوي  100يت مؤشر ستاندراندربوردأوزان حسب القيمة يمثلة على املؤشرات اليت تتبع مدخل األهم األأومن 
 4سهم املتداولة يف بورصة نيويورك.القيمة السوقية لأل من %60على مخس مائة ورقة مالية متثل 

 ويتم حساب هذا املؤشر يوميا عن طريق ضرب قيمة املؤشر لليوم السابق يف الوسط  :التناسيبمدخل السعر  -1
                                                           

 .91،صمرجع سابقحسني قبالن، -1 
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ويقصد بالسعر  ،سهم اليت حيتوي عليها املؤشرالتناسبية اليومية لأل لألسعار  geometric meanاهلندسي 
 1.ساساليوم مقسوما على سعر األر التناسيب سع

 الطرق المستخدمة في حساب قيمة المؤشر  الرابع:المطلب 
حلساب قيمة املؤشر، طريقة حساب مؤشر األوزان حسب القيمة وطريقة حساب املؤشر على  طريقتانهناك  

 أساس املتوسط احلسايب.
  وزان حسب القيمةطريقة حساب مؤشر األ األول:الفرع 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡) =
∑ 𝑃(𝑡)𝑄(𝑡)

∑ 𝑃(𝑏)𝑄(𝑏)
  

 :حيث
 Index(𝑡):  قيمة املؤشر يفt 
 :𝑃(𝑡) يف الفرتة  األسهم قفالإ سعارأt 
  𝑡 عددوحدات  األسهم    الفترة في: 𝑄(𝑡) 

بنفس النسبة  رتفعاان سهمني قد أولبيان ذلك نفرض ،خذ اليت تؤخذ على هذه الطريقة عيب التحيزآهم املأمن     
نه يكون خمتلف يف كل أال إبنفس النسبة  رتفاعهماارغم  ينن املؤشر إخر فعلى من اآلأحدمها أن أمثال  و  %20ولتكن 

خرى وال يعترب السعر املصدر الوحيد أة أعلى من مثيله ملنشأة ما أن سعر منشأوهذا التحيز مصدره  ،حالة من احلالتني
ن هذه الطريقة  أال إلى الرغم من هذا العيب ة داخل العينة وعأاملنش عن  التباين يف حجم أنه قد ينشأللتحيز ذلك 

   .CAC40 2وساس القيمة هأ على شهر هذه املؤشرات اليت تستخدمأالطرق يف بناء املؤشرات ومن  أكفأ تعترب من
 3متوسط الحسابيوزان حسب الطريقة حساب مؤشر األالفرع الثاني: 

املتوسط يف معظم املؤشرات على أساس املتوسط احلسايب وفقا ملدخل الوزن على أساس السعر، وعمليا يتم  حيسب 
قسمة جمموع أسعار اإلقفال لألسهم املكونة للمؤشر على رقم يسمى املقسوم عليه، وميكن التعبري عن ذلك بالصيغة 

 التالية:

It =
∑ 𝑃𝑖𝑡

𝐷
 

 حيث:
 𝐈𝐭: قيمة املؤشر عند اللحظة t؛ 
 itp: إقفال السهم عند اللحظة سعر t؛ 

 
                                                           

 .105:، صمرجع سابقهنال مصطفى،وآخرون، احلناوي،حممد  -1 
 92:،صمرجع سابقحسني قبالن، - 2
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 D: املقسوم عليه. 
 خاتمة الفصل

 :يلي نستخلص من هذا الفصل ما  

الذي يعترب مكان يلتقي فيه احملتاج للمال مبن لديه  ،قسام السوق املايلأس املال هو قسم من أن سوق ر إ    
و بآخر عن املدة اليت يتخلى فيها أول على املال ويقوم بتعويض الثاين بشكل حبيث حيصل األ،فائض من املال

سهم حيث تعترب األ،سهم والسنداتجل تتمثل يف األوراق مالية متوسطة وطويلة األأذ يتم فيها تداول إ،عن ماله
 يستحقها وهيرباح اليت سهم اليت حيملها الشخص تعرب عن مدى ونسبة األس مال الشركة وعدد األأحصة يف ر 

 .سهم متتع...اخل أسهم املمتازة و سهم العادية واألنواع األأ

لية اليت يتم نه من الضروري على املستثمر معرفة اآلأو  ،الشركةهنا شهادات دين على أكما تعرف السندات ب    
 اجلدد.خطاء اليت يقع فيها املستثمرون شهر األأبسط و أسهم بتجنب الوقوع يف هبا تداول األ
من القطاعات ذات الفائض  األموالمهية يف مجع املدخرات وحتريك رؤوس سواق املالية دور بالغ األوتؤدي األ
 وراق املالية بصفة سريعة ومستمرة.كما تسهل عملية تداول األ،قطاعات ذات العجز إىلالتمويلي 

 حيث،ر تعبريا على حالة السوقكثداة املالية األن املؤشرات البورصية تعترب األإوملعرفة حالة السوق ف    
ديرين احملرتفني القائمني على داء املأعطاء فكرة سريعة حول عائد احملفظة  واحلكم على إتستخدم املؤشرات يف 

 دارة احملفظة املالية .إ



 

 فصل الثاني:ال
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 :مقدمة الفصل الثاني

ستدانة الذي يتعرض له ىل خطر االإضافة فباإل،قتصادية بشكل عام عرضة للعديد من املخاطرتعترب األنشطة اال 
أال  ،ستفادة من أدوات التغطيةغري قادر على اال،هناك خطر آخر بقي لفرتة طويلة،العملية أي املقرض واملقرتضطرفا 

والذي ينعكس من خالل تقلب  ،سواق املالية املتطورةهذا األخري هو اخلطر الذي تشهده األ ،وهو اخلطر البورصي
 .وراق املاليةسعار األأمعدالت الفائدة وخطر تقلب 

خاصة ،سواقعانت هذه األ،وما متخض عنها من إضطرابات ومشاكل ،زمات االقتصادية واملاليةظل األففي 
ومدراء احملافظ املالية ،فأصبح من الضروري على متخذي القرارات ،كثر القطاعات تضرراأالقطاع املايل الذي كان 

 دارة املخاطر وتقوميها .إإعادة هيكلة النشاطات من خالل 
لكي ال ،صل مايلأأي اخلاص بكل ،النظرية املالية إىل أن احملفظة اجليدة التنويع تسمح بإزالة اخلطر احملددتشري و   

صول املالية من جهة ومنوذج وهذه النظرية تتجسد عرب مناذج توازن األ،قابل للتنويعالغري اليبقى إال خطر السوق 
تثمار فحسب بل يأخذ بعني اإلعتبار املخاطر املرتتبة هذا األخري ال يتوقف على عائد االس ،السوق من جهة أخرى

 على ذلك العائد.
أمهها عقود اخليار اليت هتدف إىل  ،بتكار أدوات ماليةإكان لزاما ،وبغرض التصدي للخطر يف األسواق املالية

 طرف إىل طرف آخر .تغطية اخلطر البورصي من خالل نقل هذا اخلطر من 
فقد أصبحت  ،اليب مالية تستخدم للحد من املخاطر اليت تواجه العمليات االستثماريةونتيجة لدور عقود اخليار كأس

 تشكل اجلزء الفعال يف السوق املايل.
وجدنا أنه  ، فقدحصائية األكثر حداثة يف متناول املهتمني هبذا اجملالوهبدف جعل التقنيات املالية والرياضية واإل

 :وذلك بتقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية ملام جبوانب عقود اخليارمن الضروري اإل
 المخاطر المالية و تسيير المحافظ المالية المبحث األول:
 ماهية عقود الخيار المبحث الثاني: 
 نماذج تسعير عقود الخيار المبحث الثالث: 
 دور عقود الخيار في تسيير المحفظة الماليةالمبحث الرابع:  
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 المخاطر المالية و تسيير المحافظ المالية :ألولاالمبحث 
حيث بدأ االهتمام مبخاطر  ،إن املخاطر تعترب قوة ديناميكية يف كافة نواحي احلياة وال ميكن ألي فرد جتاهلها

ىل أنواع من املخاطر إويتعرض املستثمر عموما  ،زمة العاملية الكربى يف ثالثينيات القرن املاضياالستثمار منذ بداية األ
ىل خماطر خارجية إحيث تصنف املخاطر  ،ستثماريةاالداة وشكل األ ،تتباين درجتها وقوهتا وفقا لنوع االستثمار وزمنه

ما املخاطر الداخلية فتشمل خماطر أ ،واليت تتضمن خماطر سعر الفائدة وخماطر السوق والقوة الشرائية بسبب التضخم
 التمويل واالئتمان والسيولة...اخل.

دىن درجة من املخاطر أو تشكيلة توليفة مثلى من أكل مستثمر هو حتقيق أعلى عائد مع   كما أن هدف
 العائد وهذه التوليفات تشكل لنا ما يعرف باحملفظة املالية. / املخاطر

 وأنواعها المخاطر المالية تعريف :األولالمطلب 
 نتطرق أوال إىل تعريف املخاط املالية مث نتكلم على خمتلف أنواعها  
 الفرع األول: تعريف المخاطر المالية 

 :نذكرللخطر من خمتلف اجلوانب  يفتعار هناك عدة 
ن أأي بني  ،يقال هذا أمر خطر،التلف من شراف على اهلالك وخوفاخلطر بفتحتني هو اإل :الخطر لغة -أوال

  .1يوجد ن الأيوجد  و 
  :نذكر ما يلي تعاريفه تصطالحا فقد تعددإأما اخلطر  :صطالحاإالخطر  - ثانيا
 ( المعنى االقتصادي للمخاطر Risk ): درجة التغيري  يالفشل يف حتقيق العائد املتوقع أو ه حتمالإ يه

عن حتقيق قيمة  بتعاداإليف العائد مقارنة باملردود املتوقع احلصول عليه نتيجة لتأثري عناصر متعددة تساهم يف 
كرب كان اخلطر أعلى أفكلما كان التغري يف العائد  طرديهوتكون العالقة بني العائد واخلطر عالقة  ،التدفقات

كما ينشأ اخلطر   ،2ىل مصادر خطر خارجية ومصادر خطر داخليةإومصادر اخلطر متعددة ولكنها تصنف 
عمال تواجه شآت األألكثر نتيجة واحملصلة النهائية غري معروفة ومع أن كل من حتمالإعندما يكون هناك 

ىل إنواع خاصة من املخاطر بالنظر أن املؤسسات املالية تواجه أ إال ،حالة عدم التأكد من نتائج نشاطاهتا
دارهتا إفالغرض من املؤسسات املالية هو تعظيم الربح والقيمة املضافة للمسامهني من خالل  ،طبيعة نشاطاهتا

 .3طار تقدميها للخدمات املاليةإللمخاطر يف 

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية ستراتجيات التغطية من المخاطر المالية في ظل االزمة المالية، إحدود الهندسة المالية في تفعيل بوعكاز نوال،  -1

 .37ص: ،0200-0202ية معمقة،جامعة فرحات عباس،سطيف،دراسات مالية وحماسب:ختصص
 .062،ص: مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرة،مرجع سابق دريد آل كامل شيب،  -2
، اململكة العربية السعودية والتدريب،البنك اإلسالمي للتنمية املعهد اإلسالمي للبحوث  إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية اإلسالمية،حبيب أمحد،  طارق اهلل خان، -3

 .02، ص: 0227
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 يف املستقبل  حنرافإمكانية حدوث إ بأهناتعرف املخاطر من املنظور املايل  :المالي الخطر من المنظور
" عدم التأكد من الناتج املايل يف املستقبل لقرار  أو ،حبيث ختتلف النواتج املرغوب يف حتقيقها عما هو متوقع

 الظاهرة الطبيعية يف املاضي. يتخذه الفرد االقتصادي يف احلاضر على أساس نتائج دراسة سلوك
 متثل اآلثار غري املواتية الناشئة عن  بأهنامن وجهة النظر الرقابية تعرف املخاطرة  :من المنظور الرقابي

 1حداث مستقبلية متوقعة أو غري متوقعة تؤثر على رحبية املصرف )املؤسسة ( ورأمساله.أ
حالة عدم التأكد من نتائج االستثمار أو تذبذب العائد املتوقع على استثمار  اهنأومنه ميكن تعريف املخاطر على 

 معني.
خنفاض درجة إف ،واخلطربني العائد  طرديهستثمار يف وجود عالقة ساسي للمخاطر املتعلقة باالوميثل املبدأ األ

ستثمار يتميز بدرجة الن اإرتفاع للعائد فذا حدث تغري حنو اإلإوعلى العكس  ،املخاطرة يقابله عائد منخفض
 عالية من املخاطر.

 أنواع المخاطر المالية :الثانيالفرع 
 :ىل خطر داخلي وخطر خارجي كما يليإن نصنف اخلطر الذي يتعرض له املشروع أميكن       

  الخطر الخارجي ) مصادر المخاطر المنتظمة( :أوال
من املخاطر الكلية اليت  % 32 – 73وهي املخاطر اليت ترتبط بالبيئة االقتصادية واليت يقدر تأثريها حبدود  

املشروع واليت بوالتأثري بالبيئة اليت حتيط  ،اإلدارةبعيدة عن تأثري قرارات  تتعرض هلا التدفقات النقدية للمشروع وتكون
نكماش إئية بسبب التضخم النقدي والدورات االقتصادية من رواج و سعار الفائدة والقوة الشراأتتضمن التغري يف 

الضريبية والكوارث الطبيعية  واألنظمةخرى واألداء االقتصادي احمللي والدويل وطبيعة القوانني والعالقة مع الدول األ
 .2ضطرابات السياسيةواإل

 ،سهمسواق األأسواق وخصوصا يتخوف املستثمرون عادة من االستثمار يف بعض األ :مخاطر السوق .1
سهم كنتيجة األ يف موال املستثمرةخسارة جزء من األخطر  نهإ،وذلك لوجود ما يسمى بعامل خطر السوق

 .خنفاض قيم السوقإل
ن أمر فحقيقة األ ،عصاب مشدودة ومتوترةرتفاعا وهبوطا جيعل األإن التفكري بأن االستثمارات تتحرك إ   

 سهم.نه جزء غري مستحب يف سوق األأ إالتقلب أو تذبذب السوق بالرغم من أنه متوقع لدى املستثمرين 
 
 
 

                                                           
 .770،ص: 3/0222جملة الباحث،جامعة  الشلف،عدد  استراتيجيات إدارة المخاطر في المعامالت المالية،بلعزوز بن علي،   -1
 . 02،  ص: مبادئ األوراق المالية، مرجع سابقدريد كامل آل شيب،   -2
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 :نخفاض القوة الشرائية بسهولة(إمخاطر التضخم )  .2
مواهلم يف أسواق املالية جتدهم يضعون شخاص وتفاديا منهم خلسارة جزء من استثماراهتم يف األبعض األ     

موال مع مرور يف مدة زمنية قصرية قد يعترب خطرا يهدد األ وأماناولكن ما يعترب ضمانا  ،دخارإحسابات 
وهو ما يعين تدين القيمة  ،و خطر التضخمأوهو قد جيلب نوعا من املخاطر يتمثل يف القوة الشرائية  ،الوقت
 ،فاملال تضعف قيمته متاما مبا يقارب نسبة التضخم اليت تطرأ على االقتصاد العام للدولة األموالهلذه  ةاحلقيق

 .1رتفاع تكلفة املعيشة يف الوقت الراهن مقارنة عنه يف سنوات مضتإومثال على ذلك 
وديعة كال دوات اليت تتمتع مبعدالت فائدة ثابتةاألدوات االستثمارية اليت تتأثر هبذه املخاطر هي األ وأكثر

 .2االستثمار يف السندات ، أوو حسابات التوفريأالثابتة يف املصرف 
سعار أاكسة يف وهي املخاطر الناجتة عن تعرض املنشأة للخسائر نتيجة حتركات مع :سعار الفائدةأمخاطر  .3

خنفاض إو أرتفاع إن إ؛  األصوهلثر على عائداهتا والقيمة االقتصادية أواليت قد يكون هلا  ،الفوائد يف السوق
سعار أخنفاض إىل إرتفاع سعر الفائدة يؤدي إف ،وراق املاليةسعار األأسعر الفائدة له تأثري معاكس على 

وراق املالية اليت ميلكها ووضع ن املستثمر العادي يف هذه احلالة سوف يفضل بيع األسهم والسندات ألاأل
سعار الفائدة سوف يكون له تأثري على أغيري يف ن أي تأو  ،أكربالبنك مثال تدر عليه عائد  مثنها كوديعة يف

 .3جلوراق املالية قصرية األسعار األأكرب من تأثريه على أجل بشكل وراق املالية طويلة األسعار األأ
 :الداخليالخطر ثانيا:

شمل خماطر التمويل واالئتمان تهي تلك املخاطر اليت يكون لإلدارة فيها دورا فاعال يف التأثري عليها ف  
 ،واملخاطر التمويلية ترتبط بنوعية التمويل وهيكل املوجودات ،لتزاماتوالسيولة والتشغيل ورأس املال وكيفية الوفاء باإل

ن الشركة تتحمل خماطر دفع كلفة نقدية ثابتة بصورة أموال املستثمرة يعين ىل األإموال املقرتضة ن زيادة نسبة األأحيث 
 .4خرى( بصورة دورية بغض النظر عن تقلب العوائدقساط  + العموالت األالدين )الفوائد  + األ خدمة
و جزء منه وتوجيهه أما يتعارف عليه بتسييل االستثمارات هو معناه تصفية االستثمار  :مخاطر السيولة .1

ختيارهم الستثمارات معينة إشخاص ال ينتبه هلذا العمل اهلام وذلك عند وكثري من األ ،ليكون سيولة نقدية
وحىت  ،جل حىت ميكن جين مثار هذا االستثمارىل طويلة األإتتطلب مدد زمنية ترتاوح بني القصرية 

فإهنا حتتوي على تواريخ  ،االستثمارات يف بعض املنتجات البنكية واليت يطلق على بعضها معدومة املخاطر

                                                           
 .70، 70، ص ص: 0222، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن، االستثمارية المخاطر إدارةسيد سامل عرفة،  -1
 .067، 060، ص: مرجع سابق، مقدمة في األوراق المالية المعاصرةدريد كامل آل شيب،  -2
، 007،، ص: 0200 - 2العدد –سات االجتماعية واإلنسانية األكادميية للدراإدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية  مدخل الهندسة المالية، عبد الكرمي أمحد قندوز، -3 -3

000. 
 .02ص:  مبادئ اإلدارة المالية،مرجع سابق، دريد كامل آل شيب: -4
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نعدامه عند الرغبة إو أالسيولة هو تضاؤل الربح  ن ما نقصده هنا مبخاطرإ ،حمددة للحصول على الربح
 .1الطارئة للمستثمرين يف تسييل استثماراهتم فجأة نظرا لظروف معينة

سعار أجنبية وحدوث تذبذب يف وهي ناجتة عن التعامل والعمالت األ :سعار الصرفأمخاطر تقلبات  .2
 .2سعارسباب تقلبات األأملاما كامال ودراسات وافية عن إمر الذي يقتضي األ ،العمالت

هذا التعريف  تعرف خماطر التشغيل بأهنا " خماطر اخلسائر ألحداث خارجية ويتضمن:التشغيلطر مخا .7
املقصودة والغري املقصودة  واألخطاءختالسات والسرقة والتزوير واملخاطر الناجتة عن اإل ،القانونيةاملخاطر 

 .3لتزام الشرعيوخماطر عدم اإل
التجاري ويزداد بزيادة الذمم املدينة املمنوحة  ئتماناالهو اخلطر الناتج عن التوسع يف منح  :ئتماناالخطر  .0

و التأخر يف أوتأيت هذه املخاطر نتيجة عدم القدرة على تسديد الذمم املدينة للمشروع  ،ىل العمالءإ
وتقاس مبقدار املبالغ املخصصة للديون املشكوك يف حتصيلها وتقدر قيمتها عادة بنسبة من الذمم  ،تسديدها

 ىل ديون معدمة.إحول تاملدينة  وتصبح خطرا فعلي عندما ت
لتزامات عندما تنخفض القيمة وتعين عدم القدرة على الوفاء باإل :و سداد االلتزاماتأخطر رأس المال  .3

وترتبط هبذه املخاطر جودة  ،لتزاماتاإلقل من القيمة السوقية هلذه أىل مستوى إ السوقية ألصول املشروع
 احملتجزة واملخاطر اخلارجية. واألرباحرباح املوزعة صول وخماطر التشغيل والسيولة ومقدار األاأل

ن التدفقات النقدية الداخلية واخلاصة مبدفوعات خدمة الدين واملشرتيات تكون غري كافية ملواجهة أأي 
 التدفقات النقدية اخلارجية امللتزم هبا كنفقات التشغيل واستحقاقات الديون.

 طرق قياس درجة المخاطرة :الثالثالفرع 
ن مهمة املدير املايل قياس العائد ودرجة املخاطر لكل فرصة استثمارية من الفرص املتاحة ولغرض حساب إ  

 :التاليةاملعادلة  ه باستخداموثحدحتمال إالعائد املتوقع البد من معاملة العائد املتوقع ب
  i   pi=r (r)E:القيمة املتوقعة للعائد

i  ؛= االستثمار 
(r)E؛للعائد = القيمة املتوقعة 
r ؛= العائد 
p 4= االحتمال. 

                                                           
 .30، ص: مرجع سابقسيد سامل عرفة،  -1
 .07، ص: مرجع سابقعبد الكرمي  أمحد قندوز،  -2
التحوط وإدارة املخاطر يف املؤسسات :اخلرطوم للمنتجات املالية اإلسالمية بعنوان ملتقىوإدارة المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالمية، التحوطبدر الدين قريشي مصطفى،  -3

 .3، 0، ص: 0200ابريل، 6-3املالية اإلسالمية،النسخة الرابعة ابريل،
 .306، 060، ص: قمرجع ساب مقدمة في اإلدارة المالية المعاصرة،دريد كامل آل شيب،  -4
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 :تناوهلا فيما يلينىل عدد من املعايري املعتمدة واليت إشارة ية حال يقضينا البحث اإلأوعلى 
 :Range of variabilityو االختالف(أنتقادات )إ.مجال 1
تصور نربعة مشروعات أدىن للمشروعات البديلة ففي حالة وجود األ واإلنفاقعلى نفاق األالتفاوت فيما بني اإل - أ

  :ما يلي

 ويلنفاق االستثماري األاإل املشروع
A 021 

B 011 

C 01 

D 211 

 :يتكاآلن معدالت التفاوت تكون  إنتاجي فن املشروعات املتكررة تقسم بنفس الكفاءة والعمر اإلأما فرضنا  وإذا
(D-C)=200-80=120 

  (D-B)= 200-100=100 

(D-A)=200-120=80 

(A-C)=120-80=40 

(A-B)=120-100=20 

(B-C)=100-80=20. 

 :من خالل احتساهبإىل أن درجة املخاطر اليت ميكن إوخنلص من جماالت التفاوت السابقة 
 دىن تفاوت(أ –على تفاوت أ)

 على تفاوتأ
20−120  :تساوي

120
−

100

120
= 0.83 

نفاق لكل ( يف حجم اإل2.27خرية )ربعة من خالل ضرب النسبة األوميكن تدرج حجم املخاطر للمشروعات األ
 :مشروع والذي يكون

C=66.9, B=83.0, A=99.6, D =166 
التفاوت فيما بني اعلى التدفقات الصافية وأدناها وذلك وفق التسلسل الزمين وبشكل مقارن للمشروعات  - ب

 1البديلة.
 ىل مثالنا السابق يبنيإيقيس لنا درجة التشتت للبيانات حول وسطها احلسايب بالنسبة  :المعياري نحرافاإل 

 .2رتفعت درجة اخلطر  إزدادت درجة التشتت كلما إلنا مقدار تشتت العوائد عن العائد املتوقع فكلما  
 ( معامل بيتاβ):  إن املعاملβ  كأي معامل آخر ملتغري مستقل و تفسري وهو عبارة عن امليل احلدي لسعر

 .و لعائد أداة ما يف السوق املالية بداللة مؤشر االسعار أو العائدات ألدوات السوق املعينة ككل أ

                                                           
 ..030037،،ص ص:مرجع سابقهوشيار معروف، - 1
 062-063:ص صمقدمة في اإلدارة المالية المعاصرة، مرجع سابق،دريد كامل ال شبيب، - 2

. 
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 معامل االختالف:Coefficient of variation 
حنراف املعياري( وبني العائد باإلحيث يربط بني اخلطر ) مقاسا  ،هو مقياس نسيب لدرجة التشتت   

حنراف املعياري عند كثر دقة وتفضيال عن اإلأختالف )مقاسا بالقيمة املتوقعة ( ولذلك يصبح معامل اإل
 صول مستقلة وخمتلفة فيما بينها من حيث العائد واخلطر.أاملقارنة بني عدة 

رتفاع إدل ذلك على  تهرتفعت قيمإيعرب عن درجة اخلطر لكل وحدة من العائد وكلما  ختالفن معامل اإلإ
 .1مستوى اخلطر

جتاه معاكس لتقلب السوق املالية وحبوايل نصف إ( ينقلب يف iداة االستثمارية )ن سعر األأوهذا يعين 
 2خريالتقلب األ

 المسببات الرئيسية للمخاطر :الفرع الرابع
ويلخص الشكل التايل  ،من عوامل خارجية وداخلية وأنشطتهان تنتج املخاطر اليت تواجه أي مؤسسة أميكن   
قد تنتج من عوامل داخلية وخارجية  اليت خطاربعض األ حكما توض  ،خطار الناجتة عن هذه العواملاأل ألهمأمثلة 

 ،تشغيلية ،مالية ،خطار مثل اسرتاتيجيةمن األنواع أىل إثر أكوميكن تقسيمها  ،وبالتايل تظهر متداخلة يف الرسم ،معا
 3بيئية.

 مسببات المخاطر:(3)الشكل
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 دارة المخاطرإ الثاني:المطلب 
 :سوف نتطرق اآلن ملختلف جوانب إدارة املخاطر وذلك من خالل مايلي

 درة المخاطرإالتطور الفكري في مجال  :ولالفرع األ
املخاطر قد بدأت يف أواخر  إلدارةن الدراسة الرمسية إف ،للمخاطرعمال تتعرض دائما ن نشاطات األأرغم   

ال إ وختيار احملفظة ما هإىل أن إ Morkowitzشارت دراسة أ 0232ففي عام  ،النصف الثاين من القرن العشرين
ويأيت العائد املتوقع الكبري )يقاس بالوسط احلسايب(  ،معضلة تعظيم العائد املتوقع من هذه احملفظة وختفيض خماطرها

جياد التوليفة املثلى من إن املعضلة اليت تواجه املستثمرين هي إوعلى ذلك ف ،فقط بالدخول يف مزيد من املخاطر
 املخاطر والعائد .

ثر املكون اخلاص أنه ميكن ختفيض أىل العناصر العامة واخلاصة للمخاطر و إكذلك  Morkowitzشار حتليل  أوقد 
ن منوذج إومع ذلك ف ،صول بينما يتحمل املستثمر العنصر العام يف املخاطرللمخاطر من خالل تنويع حمفظة األ

Morkowitz  صول كثرية.أشتمال احملفظة االستثمارية على إيواجه مشكالت عملية يف حالة 
اول فيه مفهومي  " املخاطر العامة "  واملخاطر صول الرأمسالية وتنمنوذج " تقييم األ  Sharpeطور  0260ويف عام 

صول وتضم الصور املطورة هلذا النموذج منوذج " العامل الوحيد للمخاطر " الذي يقيس درجة حساسية األ ،ملتبقيةا
 وفقا هلذا النموذج فبينما ميكن تشتيت املخاطر املتبقية )اخلاصة باملنشأة ( بتنويع ،( βللتغريات يف السوق )معامل 

ويؤخذ على هذا  ،مجاليةإيقيس درجة حساسية  احملفظة لدورات العمل املقاسة مبؤشرات   βن معاملإاحملفظة ف
 .1صولعتماده على مؤشر واحد لتفسري املخاطر الكامنة يف األإالنموذج 

 دارة المخاطرإمفهوم  :الفرع الثاني
 دارة اخلطر تتعلقإن أ كما،يف املستقبلن حتدث أإن اخلطر يتعلق باألشياء غري احملظوظة اليت ميكن   
ن التعريف املالئم إوكيفية السيطرة عليها وبالتايل ف وطأهتا وأمقدار شدهتا  ،حداثعرتاف عن ما هي هذه األباإل

 صول او القدرة اإلرادية للمشروع.حتليل والسيطرة االقتصادية على هذه املخاطر اليت هتدد األ ،إلدارة اخلطر هو حتديد
 :التعريف ميكن مالحظة بعض النقاطومن 

فاملخاطر جيب حتديدها وقبل قياسها وبعد  ،مر واضحأاملدخل الذي يتكون من ثالثة عناصر إلدارة اخلطر  .0
 ثارها فقط سيمكننا معرفة ما بوسعنا عمله.آتقييم 

 صرف املبالغىل إن تكون اقتصادية فليس من داع أن ميكانيكية السيطرة النهائية مهما كان شكلها جيب إ .0
يقاف إن يكون هناك مستوى جيب أعتبار خذ بنظر اإلفيجب األ ،كثر مما جيب صرفه للسيطرة على اخلطرأ

 .2 هالصرف عند
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ضافة إويكون هدفها هو  ،خطارساسي إلدارة اخلطر اجليدة هو التعرف على معاجلة هذه األوالرتكيز األ
 نشطة املؤسسة . أقصى قيمة مضافة مستدامة لكل أ
 ،جيابية والسلبية احملتملة ككل العوامل اليت قد تؤثر على املؤسسةدارة اخلطر تساعد على فهم اجلوانب اإلإ

هداف العامة حتمال الفشل وعدم التأكد من حتقيق األإحتمال النجاح وختفض كال من إفهي تزيد من 
 .1للمؤسسة

 دارة المخاطرإمراحل  :الفرع الثالث
 :وتتمثل فيما يلي 

حداث عند حصوهلا أمهية فاملخاطر هي يف هذه املرحلة يتم التعرف على املخاطر ذات األ :تحديد المخاطر .أوال
و املشكلة حبد ذاهتا عندما تعرف أىل املخاطر من مصدر املشاكل إتعرف بال البدأن أوعليه ميكن  ،ىل مشاكلإتؤدي 

 .2ميكن البحث فيها ،تلكو أن احلوادث اليت تنتج عن هذا املصدر إاملشكلة أو مصدرها ف
وهذا يعين  ،خرى الستخدامها من قبل املنشأةأن حتديد املخاطر يف املنشأة يعين استخدام التقنيات املتوفرة وكيفيات إ
 ذا قامت املنشأةإ ،فمثال ،خرى لتحديد اخلطرأاملنشأة وطرق يضا استخدام سجالت بيانات دقيقة لكافة جوانب أ
 .3نه جيب معاجلتها بدقة وجدية عندما تطلب هذه الدارساتإباستخدام دراسات عن املخاطر واملمكن القيام هبا ف 

ن اخلطوة التالية هي قياس تأثري اخلطر بالضرر الذي إعندما يتم حتديد )تشخيص( اخلطر ف :ثانيا. تحليل المخاطر
ىل عامل التحليل الكمي مث الشعور داخل املشروع إجيرنا ذلك ن أومن احملتمل  ،قد حدوثه على املشروع )املنظمة (تعت

 رتياح.بعدم اإل
 :ىل ثالث نقاطإوعليه فتحليل املخاطر ينقسم 

 ن تفاصيل ما حصل يف املاضي تعترب بداية جيدة للبدء بالتحليل من نقطة معينة كما تتوقع حصوله يف إ
وميكن استخدام  ،جتاه ونوع اخلسائرإن تشكل معلومات مفيدة على أفاخلربة عن اخلسائر ميكن  ،املستقبل

 جتاه احلديث يف الوقت احلاضر.جهزة احلاسوب يف عمليات حتليل مفيدة وهو اإلأ
  نه ميكن حتديد حمصلة إساسية فأساس تأثريها على املنظمة ككل بصورة أىل اخلسائر على إجيب النظر

 اخلسائر.
  خرى أها هو أن أي حتليل للخسائر يف النهاية قد يكون جاهزا من قبل جهة النقطة األخرية الواجب تذكر

 . 4عدادهإو جاهزا بصورة تقرير مت أو شخص ( أ)
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دارة إوميكن وصف  ،جمموعة مبادئ خمتلفة وإمنادارة اخلطر ليست موضوع واحد إن أنستنتج مما سبق     
هو مهم يف مناطق متعددة خمتلفة ومزجها  فهي تأخذ فقط ما ،هنا داللة نظم متعددةأساس أاملخاطر على 

 جزاء.األليتكون موضوع جديد من هذه 
 Hedging التغطية :الفرع الرابع

مستقبال على  يأخذه املستثمرهي مركز مؤقت بديل عن مركز سوق  Hedgingالتغطية  :مفهوم التغطية .0
 ن تتم تصفيته.أىل إسلوب حلماية قيمة ما ميلكه املستثمر أصل معني كما ميكن تعريفها بأهنا أ

صل مايل أوىل هي للمستثمر الذي يرغب يف شراء الصورة األ :هذا التعريف يكشف على صورتني للتغطية
ذا ما إصل ن يرتفع سعر ذلك األأغري أنه خيشى  ،ن كانت ستتاح يف املستقبلإو  ،وال ميلك املوارد املالية الالزمة ،معني

صل من اآلن بسعر برام عقد مشتقات يضمن له التعاقد على األإهذا املستثمر ميكنه  ،تتوافر تلك املوارد ىتنتظر حإ
أما الصورة الثانية فتتمثل يف حالة مستثمر  ،موال املطلوبةن يتم التنفيذ الفعلي عندما تتوافر له األأعلى  ،متفق عليه

خنفاض سعره عندما حيني ذلك إيف الوقت الذي خيشى فيه  ،الحق صل مايل معني وخيطط لبيعه يف تاريخأميتلك 
ما أ ،برام العقدإصل مستقبال بسعر يتفق عليه عند برام عقد على أحد املشتقات لبيع األإهذا املستثمر ميكنه  ،الوقت

 .1والعقود املستقبلية وعقود اخليارات وعقود املبادلة ،ساسا العقود اآلجلةأعقود املشتقات املستخدمة يف التغطية فهي 
ستخدام تقنيات عقود اصل كانت نظرية التغطية حمصورة يف يف األ :ساسية لنظرية التغطيةبعاد األاأل .0

يف  ،(0232ففي اخلمسينات أصبحت املخاطر تدمج ضمن النظرية املالية )ميلر ومودجلياين  ،املشتقات املالية
ىل إوراق املالية مث مع الوقت تطورت النظرية املالية املخاطرة( يف األ ،فقط تعامل حلساب التوليفة) العائددجمت أالبداية 

وظهرت مناذج جديدة تصف التغطية بشكل صريح ومع ذلك كان مدخل االقتصاد املايل دائما حمدود  ،اقتصاد مايل
ىل النظرية املالية من إدخلت أنظرية الوكالة اليت  هذه الفرضيات فقدت بريقها بسرعة بعد ظهور ،بفرضيات كالسيكية

عتبار عدم متاثل ن نظرية الوكالة تأخذ بعني اإلأذ إ ،0236( Jensen and Meeklingطرف جنسن ومكلني )
ن أحيث  ،دارة املخاطرإساس ألغلبية البحوث يف قتصاد املايل ونظرية الوكالة األكل من اإلكان  كما    ،املعلومات

ال هتتم باملنطق وتركز  قتصادية احلديثةن املؤسسات اإلأحىت  ،النظريات احلديثة تستبعد الفرضيات الكالسيكيةمعظم 
 .2على املمارسة العملية املقبولة

ن هيكل املخاطر يرتبط بأخذ املنشأة ملركز فعلي يف السوق إ:3التغطية وكيفية تعاملها مع المخاطر .7
وتستطيع املنشأة التخلص   ،دوات التغطيةأمن  أداةما هيكل العائد فريتبط باملركز الذي يأخذ املنشأة على أ ،احلاضر

 خر.ذا كان هيكل املخاطر وهيكل العائد مرآة كل منهما اآلإكلية من املخاطر 
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حدمها أدة يف ن التغري بالزياأمبعىن ،جتاه عكسي لبعضهما البعض وبقيمة متماثلةإن تكون حركتهما يف أمبعىن 
 مياثله يف ذات الوقت تغري مماثل ولكن بالنقصان يف الثاين هذه هي فلسفة مدخل التغطية.

 العالقة بين العائد والخطر:(4)الشكل 
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 المحافظ المالية :الثالثالمطلب 
 إالوما هو  ،هم أدوات االستثمار غري املباشرة يف االقتصاد احلديثأحد أوراق املالية هو االستثمار يف األن إ 

أي أن  ،موال لتوظيفها يف أصول مالية لفرتة من الزمن للحصول على تدفقات نقدية مستقبالختصيص جزء من األ
ن يكون أد يف املستقبل وهذا االستثمار إما مل احلصول على عائأاملستثمر خيصص جزء من املال يتاجر به على 

 .1أو استثمارا متعددا ويطلق عليه احملفظة االستثمارية ،صل مايل واحدة فقطأأي شراء ورقة  ،استثمارا فرديا
 مفهوم المحفظة المالية وخصائصها  :ولالفرع األ

و أصل كيس كبري أو صغري من اجللد ن كلمة حمفظة تعين يف األإكما ورد يف معاجم اللغة ف :مفهوم المحفظة .1
ومن هنا جاءت تسمية احملافظ االستثمارية لتدل  ،خرىاملهمة األ واألوراقالقماش حتفظ فيه قطع من النقود 

وراق املالية املختلفة كاألسهم والسندات بأنواعها ن تكون جمموعة من األأعلى نفس املعىن حيث ميكن 
صول حقيقية كالعقار أو أميكن أن يكون يف احملفظة أيضا صكوك ملكية ىل أنه إيداع باإلضافة وشهادات اإل

 .2الذهب
وراق املالية و تشكيلة من االستثمارات أو األأتوليفة  بأهنا(  portfolioويعرف هيلي وشول احملفظة ) 

 .3هنا حمفظة موجودات ومطلوباتأىل املنشأة على إ وكويالند سنتاو وينظر 
 تشكل مزجيا  ،وراق املاليةهنا جمموعة خيارات من األأتعرف احملفظة املالية على  :تعريف المحفظة المالية

لذلك  ،هداف والغاياتلتحقيق جمموعة من األ ،ختيارها بعناية وبدقة فائقةإيتم  ،راقو متجانسا من هذه األ
ث صكوك( تتباين وختتلف من حي ،سندات ،وراق املالية ) أسهمجندها تكون من عدد مناسب من األ

 .4ستحقاقهاإمدة  ،معدل العائد املتولد عنها ،القيمة
هنا مزيج من االستثمارات مثل السلع الثمينة  أوعليه ميكن تعريف احملفظة باملفهوم االستثماري على      

 وراق مالية كاألسهم والسندات.أن حتتوي على أيضا أوميكن  وأراضيوالعقارات  ،كالذهب والفضة
و بطاقات أشياء الثمينة اليت منتلكها سواء نقود هنا تشكيلة من األأأما املفهوم املايل للمحفظة تعرف على 

 و سندات...إخل.أو أسهم أئتمان إ
 
 
 

                                                           
 .023، ص: مرجع سابقعصام حسني،  -1
 .03، ص: 0222، دار املناهج للنشر، األردن ، ية الحديثةإدارة المحافظ االستثمار املومين ، غازي فالح   -2
 .07، مرجع سابق، ص: االدارة المالية المتقدمةالعامري،  ابراهيم  علي -3
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ختصص إدارة Bnp Paribasإدارة محفظة االوراق المالية على مستوى البنك التجاري،دراسة حالة بنك سارة بوزيد،  -4

 .00، ص: 0223-0226مالية،جامعة منتوري قسنطينة،
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 خصائص المحفظة االستثمارية .2
املالية وكافة البدائل  واألوراقسواق حتليل األ :ستثمارية تتكون من جزئيني رئيسيني مهان العملية االإ     

االستثمارية من حيث العائد املتوقع على هذه االستثمارات واملخاطر احملتملة اليت قد تواجهها واجلزء الثاين 
 :وعليه خصائص احملفظة تتمثل فيما يلي ،دوات االستثماريةىل تكوين حمفظة من هذه األإهو الوصول 

 Return concept :دودية(المر العائد )  .أ
للعوائد مفاهيم خمتلفة  ،و الزيادة املتوقعة للمبلغ املستثمرأن مفهوم العوائد هو عبارة عن الزيادة احملققة إ

 .1ختالف هذه املفاهيمإلذلك سيكون هلا عدة مقاييس حسب 
ن كان إو  ،و خسارةأو ضرر أو تلف أى أذفرصة تكبد  بأهنااملخاطر   عرف ويبسرت   :Risquesب. المخاطرة 

وعليه ميكن وضع كلمة بديلة لتحل حمل املخاطرة  ؛نه ال يصلح للتحليل ألنه ال ميكن قياسهأال إهذا التعريف مرضي 
 .2حبيث تكون قابلة للقياس الكمي وهي معدالت العائد املتوقع

 3ىل نوعنيإتقسم املخاطر اليت تصيب االستثمار  :أنواع المخاطرة -
 قتصادي  وهي املخاطر اليت تؤثر بالنظام اال ،مبخاطر السوق غري قابلة للتنويعيضا أوتسمى  :مخاطر منتظمة

 ،القدرة على جتنبها لإلدارةككل وتصيب كافة  الشركات يف السوق وبدرجات متفاوتة ومن دون أن يكون 
خماطر الدورة  ،مثل خماطر القيمة الشرائية )التضخم ( ،وراق املاليةسعار كافة األأوبالتايل تؤثر على 

 خماطر طبيعية كالكوارث...إخل. ،االقتصادية من كساد ورواج
 وميكن للمستثمرين  ،و تصيب قطاع دون غريهأ ،واليت تصيب ورقة مالية دون غريها :مخاطر غير منتظمة

 خل.خماطر الدورة التجارية اليت تصيب الشركة ...إ ،مثل املنافسة ،و ختفيضها بواسطة التنويعأالتخلص منها 
  المخاطرةقياس: 
فاملخاطر النظامية  ،حصائي للمخاطر النظامية هو معدل بيتااملقياس اإل :βقياس المخاطر المنتظمة  .1

 .تساوي حاصل ضرب مربع معامل بيتا يف تباين معدل العائد حملفظة السوق 
 :التاليةوعليه ميكن قياس بيتا بالعالقة 

β
𝑗

=
𝐶𝑂𝑉.(𝑅𝑖𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟 (𝑅𝑚)
  

  :حيث
iβ ؛= بيتا السهم 
iR  =؛عائد السهم 

                                                           
 .37، ص: مرجع سابقغازي فالح املومين،  -1
 .060، 062، ص ص: 0223، الدار اجلامعية،االسكندرية،بورصة األوراق الماليةطارق عبد العال محاد،  -2
 .02، 02، ص ص: سابق رجعم ،سامي حطاب -3
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mR  =.عائد السوق 

Cov 1= التغاير بني عائد السهم وعائد السوق. 
 :المعياري()االنحراف  ةنظاميقياس المخاطر غير  .2

املعياري الذي يقيس احلجم املطلق للمخاطر ويقيس  حنرافيتم قياس املخاطر الغري منتظمة من خالل اإل
 2.حنرافات قيم العائد املتوقعإحتسابه عن طريق اجلذر الرتبيعي ملعدل إويتم  ،درجة التشتت يف العائد املتوقع

 نواع المحافظ المالية والسياسات المتبعة في المحفظة الماليةأ :الفرع الثاني
 :نواع المحافظ الماليةأ .1

 :برزهاأنواع أىل عدة إتنقسم احملافظ 
يتأتى الدخل النقدي لألوراق املالية اليت حيتفظ هبا املستثمر ألغراض العائد من الفوائد اليت  :محافظ العائد .أ

ن وظيفة حمافظ العائد هي إوعلى هذا ف ،املمتازة أو العادية لألسهمو التوزيعات النقدية أتدفع للسندات 
 .3مكانللدخل النقدي الثابت واملستقر للمستثمر وختفيض املخاطر بقدر اإلعلى معدل أحتقيق 

ن معدالت إوهنا ف ،صول والعوائدوهي تبحث عن كيفية احلفاظ على وتائر منو كل من األ :محافظ النمو .ب
 املدراء. أداء ميمث تقو من و  ،سواق املتاحةدوات وحتريكها يف األنتقاء األساسي إلالنمو تكون املعيار األ

دوات من يضا محاية األأستثمار بل حتاول دارة احملفظة ال تعمل فقط على توسيع قاعدة االإن إوعليه ف
 .4كثر رحبية  سواق املالية وبذلك فإهنا تتسم بالتحوط العقالين وبرتقب الفرص األجتاهات اهلبوط يف األإ

وهي  ،بني حمفظة العائد وحمفظة الربح تقع هذه احملفظة يف الوسط :محافظ الربح والعائد )المختلطة( .ج
لذا فهي جتمع بني أوراق مالية ال تتحمل املخاطر وأوراق  ،ىل محاية رأس املال مع تأمني دخل معنيإهتدف 

ىل املزج إويعترب هذا النوع املفضل لدى املستثمر الذي يتطلع  ،مالية حتقق دخال كبريا وتتضمن خماطر عالية
 .5بني العائد واخلطر

يهتم بزيادة رأس املال مع احلصول على نتائج جيدة مقارنة  احملافظهذا النوع من  :التقليديةحافظ الم .د
 وهذا يعين حتمل درجة معينة من املخاطر. ،بالسوق

هنا حمافظ حركية تعمل على أن احملافظ السابقة يف عوتتميز  ،هذه احملافظ تتكون يف معظمها من أسهم
 الستغالهلا يف السوق.البحث عن الفرص اجليدة 

 

                                                           
 .00، ص: مرجع سابقإبراهيم علي العامري،  -1
 .23،ص: مرجع سابقغازي فالح املومين،  -2
 .023: ص ،مرجع سابقعصام حسني،  -3
 .023، ص: مرجع سابق هوشيار معروف، -4
 .02، 03، ص: مرجع سابقبوزيد سارة، -5
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 :.السياسات المتبعة في المحفظة المالية2
 :ستثمارية هينواع رئيسية من السياسات اإلأ ثالثةميكن التمييز بني 

ستثمار وتستهدف جتاه خماطر االإتتسم هذه السياسة بالتحفظ الشديد :و الدفاعيةأ المتحفظةالسياسة  .أ
صول املالية ذات العائد ولذا يكون االستثمار غالبا يف األ ،ستقرارمان واإلاأل ،هذه السياسة توفري عاملني

املمتازة مبا يضمن دخال ثابتا ومنتظما على املدى  واألسهمجل مثل السندات طويلة األ ،الثابت واملنتظم
 الطويل.

سعار أرباح رأمسالية نتيجة حلدوث تقلبات عادة يف أتركز هذه السياسة على حتقيق  :السياسة الهجومية .ب
 ،موال املستثمرة يف احملفظة املاليةسد من حجم األالعادية نصيب األ لألسهملذا يكون  ،صول املاليةاأل

 سهم العادية بأسعارحيث يتم شراء كميات كبرية من األ ،نتعاش االقتصادي والرواجخصوصا يف فرتات اإل
ن هذه أال إرباحا رأمسالية أسعار مما حيقق وبيعها عندما ترتفع األ ،حتفاظ هبا لفرتة من الزمنمنخفضة واإل

 .1السياسة تنطوي على خماطرة كبرية  
يتبىن هذه السياسة غالبية املستثمرين حبيث يتم مراعاة حتقيق :السياسة المتوازنة ) الدفاعية والهجومية( .ج

دوات استثمار متنوعة ألذلك يوزع رأس املال املستثمر على  ،توازن نسيب يؤمن عوائد معقولة من املخاطرة
 ،رأمسالية يف حالة توفرها رباحأن حترمه فرصة حتقيق أتتيح للمستثمر حتقيق دخل ثابت يف حدود معقولة دون 

أدوات استثمار قصرية  ،ساسية هلذا النوع من احملافظ تشكيلة متوازنة من أدوات االستثماروتكون القاعدة األ
 واألسهمجل مثل العقارات دوات استثمار طويلة األأليها إمضاف ذون اخلزينة أجل عالية السيولة مثل األ

 2جل ...اخل.العادية واملمتازة أو سندات طويلة األ
 أساليب تنويع المحفظة االستثمارية :الفرع الثالث

ن التعرض للخطر قد ينخفض دون أن إإن التنويع هو املفتاح إلدارة خطر فعالة ومن خالل التنويع املالئم ف  
 وميكن القيام بالتنويع بطريقتني. ،يتأثر عائد احملفظة املتوقع

وراق املالية اليت حتتويها احملفظة االستثمارية بشكل يقصد بالتنويع الساذج زيادة عدد األ :التنويع الساذج .0
وتشري الدراسات اخلاصة هبذا النوع من  ،وراق املالية قلت املخاطرةنه كلما زاد عدد األأعشوائي حيث 

ىل التخلص من إقصى يؤدي أ كحد   ةورقة مالي 03ن احتواء احملفظة االستثمارية على حوايل أىل إلتنويع ا
ن أمما يعين ،ويتم متثيلها على شكل خط مستقيم،كرب من املخاطر اخلاصة او املخاطر غري املنتظمةاجلزء األ

 ،وراق املالية فيهامهما يكن عدد األهذه املخاطر ال ميكن التخلص منها عن طريق تكوين حمفظة استثمارية 

                                                           
، 2، ص ص: 0202،برنامج حماسبة البنوك والبورصات، جامعة بنها،التعليم املفتوح كلية التجارة،املستوى الرابع،الفصل الثاين،المالية، تحليل وتشكيل المحافظ بيومي حممد عمارة -1
2. 
 .02 ص:، 7/0220 اجلزائر، عدد ، جامعة، جملة الباحثتكوينها ومخاطرها -لمحفظة االستثمارية ابن موسى كمال،  -2
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ورقة مالية حيث  03 ألوراق املالية يف احملفظة ما املخاطر املنتظمة فهي تتناقص تدرجييا كلما زاد عدد األأ
 1ىل احملفظة غري ذات جدوى يف ختفيض هذه املخاطر.إخرى أوراق مالية أضافة إتصبح 

حيث قدمه هاري ماركويتز صاحب نظرية  ،و تنويع ماركويتزأيطلق عليه التنويع الكفء :تنويع ماركويتز .2
صول املالية للمحفظة االستثمارية بناءا على دراسة وحتليل معامل ختيار األإويقصد به  ،احملفظة املالية

رتفعت درجة إ ،صولبني عوائد األ طرديهفإذا كانت العالقة  ،صولرتباط بني العوائد املختلفة هلذه األاإل
صول املكونة للمحفظة رتباط بني عوائد األخنفضت قيمة معامل اإلإوكلما  ،العكس بالعكسو  ،املخاطر

 والعكس صحيح. ،خنفضت خماطر هذه احملفظةإاالستثمارية 
 :مهية هيعتباره ثالثة أمور غاية يف األإإذن التنويع الكفء هو تنويع يأخذ يف 

 ؛املخاطر الكلية حملفظة االستثمار .0
 ؛املاليةاحملفظة لنظرية  الفروض اخلمسة .0
 .2ختالف االهداف النسبية لألصول املالية املكونة للمحفظةإالعائد املتوقع على احملفظة يف ظل  .7

 نماذج تقييم المحافظ المالية :المطلب الرابع
 :وتتمثل فيما يلي

 داء المحافظ الماليةأقياس  :الفرع االول
احملفظة عن كل وحدة خطر خالل فرتة  مردوديةهذا املؤشر يقوم حبساب  :(1611مؤشر شارب ) .1

 .3بدون خطر مع مردودية احملفظة لنفس الفرتة العائد معدل معوذلك مبقارنة املردودية احملققة  ،الدراسة
ن شارب يقيم أداء احملفظة من خالل تعويض الوحدة الواحدة عن اخلطر الذي يشكل نسبة أهذا يعين 

تدعى كذلك نسبة املردودية على اخلطر فكلما كانت هذه النسبة أعلى كلما   ،فائض للمردودية على اخلطر
 .كان أداء احملفظة أحسن 
 :4وعليه يعرف مؤشر شاري بالعالقة

=
𝑅

𝑝−𝑅𝐹

𝜎
s  

PR.مردودية احملفظة = 
𝜎: حنراف املعياري للمحفظةاإل 

                                                           
 030،030:، ص ص0223، دار وائل للنشر والتزيع،األردن، المحافظ االستثمارية فايز تيم،إدارةحممد مطر، - 1
 .3:، صمرجع سابقبيومي عمارة،  -2

3 - Broquet  cobbaut , Gillet van den berg  ,gestion de portefeuille ,Edition de boeck universite 4e edition , Bruxelles 
,2007,p:459. 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري،فرع مالية التنبؤ بالمردودية لتسيير المحفظة المالية دراسة قياسية ألسهم مسعرة في بورصة تونس،تلي سعيدة، - 4
 30، ص:0222-0222املؤسسة،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،
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fR: االستثمار بدون خطر مردو دية. 
 
 

 حسب شارب ألداءالقياس البياني  :(6)الشكل 
. 

 

 

 
 

 30:ص،مرجع سابق تلي سعيدة :لمصدرا

اخلزينة،  االستثمار يف أذونات Iأدائي القيمتني)مردودية/خطر(، ومتثل النقطة  Bو  Aتشكل النقطتني   
حسب التوزيع الذي اخرتناه بني  Aميكن أن نتصور حمفظة مشكلة جزئيا من سندات اخلزينة والبقية من احملفظة 

 نوعي األصلني .
هذه  Bمن سندات اخلزينة واستثمار يف احملفظة ميكن أن نتصور بنفس الشكل ويف نفس الوقت حمفظة 

 يشكالن خطي احملافظ املمكنة .حيث أن هذين األخريين    BوI احملفظة تقع بني 
 باعتبار أن من أجل مستوى معني للخطر فإننا  Aن من احملفظة سأح  Bيتضح من خالل املنحىن أن احملفظة 

وأذونات اخلزانة لنفس  Aوأذونات اخلزانة أحسن من تركيبة من احملفظة  Bحنصل على تركيبة من احملفظة 
 1املخاطرة اتيمستو 

 The treynor performance Indexمؤشر ترينور  .2
داء التايل والذي مؤشر األ وعليه تكون صيغة ،وهذا املؤشر يتعامل فقط مع خماطر السوق غري املصنفة الستثمار معني

 :(𝒯𝑃ليه بالرمز )إيشار 

𝒯𝑃=

𝑅𝑃−𝑅𝐹

𝛽𝑃
  

 متثل بيتا احملفظة االستثمارية. :Pβحيث

                                                           

 .30،37ص: ص،سابقالمرجع ال نفس  - 1

 عدالت املردوديةمفوائد 

 

 

A B 

A M 

I 
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االستثمارية التارخيي )أو للورقة املالية ( أو السهم بالنسبة للمستثمرين  يعاجل ذلك اجلزء خلطر احملفظة ن مؤشر ترينورإ
ية أوراق أداء عام يستخدم بغض النظر عن أهلذا فهو مقياس  ،ية خماطر مصنفةأويهمل  Pβساس أوالذي يقدر على 

وهذا اجلزء من  ،حفظة االستثمارية اليت يراد تقييمها (و ذلك القدر من التصنيف للمأمالية أخرى ميتلكها املستثمر )
ن إومثل مقياس شارب ف ،( الذي ميثل البيتا التارخيي للعوائد االستثمارية Pβاخلطر غري املصنف ميكن قياسه باملقدار )

للسوق  مقياس ترينور هو مقياس مالئم وجيب مقارنته بالقيم مع صناديق استثمارية أخرى كذلك مع اجملموع الكلي
 .1م الأمستثمر للهل هو يف صاحل  ،( فعليا t)ليه االستثمار إلتحديد مدى ما سيؤول 

 القياس البياني ألداء ترينور:(7)الشكل 
 
 
 
 

 

 
 Source:Steve Ambler, les mesure de performance,Departement des siences economiques, Ecole des siences de la gestion, 

Universite quibec a Montrial,p:7. 

، pإن مؤشر ترينور يف هذا املنحىن هو ميل اخلط الذي مير بالعائد اخلايل من املخاطر ليصل إىل احملفظة 
 .Aأكرب من ميل احملفظة  A'وعليه فإن ميل احملفظة 

 :L'Indice de Jensenمقياس جونسون  .3
قل بنفس أعلى أو أيراد إهو مقياس مطلق لتقدير العائد الزمين الثابت الستثمار قادر  على حتقيق   

والذي  ،ذو الفرتة الواحدة SMLوراق املالية من خط سوق األ أوجونسن يبد ،القدر من اخلطر املنتظم
من املخاطر  يلااخل االستثمار ( يكون مساويا ملعدلtخالل الفرتة )ن العائد املتوقع على االستثمار أيوضح 

 :ليه عالوة اخلطر )املساوي لبيتا احملفظة مضروبا يف عالوة خطر السوق(أيإالسائد مضافا 
]tRF-)mt[ (RP+βtF)=RPtRE ( 

ن قيمة إ ،مثال خالل شهر أو ربع سنة،هو العائد املتحقق الفعلي خالل وقت يف فرتة زمنية PtE(R(حيث 
Pβ  هي التقدير التارخيي لβ  ما املقدار أ ،ن تبقى ثابتة خالل الفرتة الزمنية املعينةأوالذي يفرتض-mt(R

                                                           
 .723، 726،   ص ص: مرجع سابقخالد وهيب الراوي،  -1

E(r) 

SML 

M 

β 
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)tRF ( فيمثل عالوة اخلطر احلاصل على احملفظة السوقية خالل الفرتةt  وميكن )ن تكون سالبةأيضا أ، 
 ميثل عوائد احملفظة اليت ليست هلا صلة بعوائد السوق. (tRF)ن املقدار إف وأخريا

ن عوائد احملفظة االستثمارية إذا كان بعض املستثمرين يرحبون وباستمرار وآخرون خيسرون باستمرار فإوعليه  
 :حسن وجه كالتايلأميكن وصفها على 

.PT)]+E'TRF-)mt[[(R'P.+βP δ)=tRF- Pt(R'  

( متثل العائد الزمين الثابت والذي يكون مبقدور مدير احملفظة Pδاحملفظة االستثمارية )لفا أن إويف هذا النموذج ف
 .1ذا كان سالب ( من حمفظة استثمارية غري مدارة هلا خطر سوق مطابقإ ،دىنأو بأحتقيقه بأعلى ) 

 القياس البياني ألداء المحفظة حسب جونسون:(8)الشكل 

 

 

 

 

 

 36:ص،مرجع سابق،تلي سعيدة:المصدر
 :حيث
جيدا هلا وذلك كلما كانت  ختياراإن يتنبأ بأسعار القيم وميارس أميكن للمسري  ،0δ<موجبة  pδذا كانت إ -

pδ  .كبرية 
رباح لكن هذه األ ،رباحاأختياره للمحفظة جيدا وقد حيقق إن املسري ميكن أن يكون إف ،p δ 0=ذا كانت إ -

 و مصاريف املعامالت.أتعوض بالضبط مصاريف التسيري 
ختيارات ضعيفة أو تكاليف التسيري جد و قدرته على اإلأنتقاء املسري يكون سيئا إن إف 2p<δيف حالة   -

 .2مرتفعة
   MEDAFصول الرأسمالية نموذج تسعير األ :الفرع الثاني

وحيظى هذا  ،شهر مناذج الفكر املايل واالستثماريأمن  MEDAFصول الرأمسالية يعترب منوذج تسعري األ
لتحديد معدل العائد املطلوب  MEDAFويستخدم  ،النموذج بتقدير فكري لكنه حمدود الفائدة يف التطبيق العملي

                                                           
 .022 -722،ص ص: نفس المرجع السابق -1
 .36، ص: مرجع سابقتلي سعيدة،  -2
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وكان مبثابة  ،0260ىل وليام شارب والذي قدمه يف عام إأو أية حمفظة لألوراق املالية وينسب  ،على أي أصل مايل
وهبذا النموذج حصل شارب على جائزة نوبل يف االقتصاد  ،وراق املاليةثورة فكرية يف جمال نظرية االستثمار يف األ

 .1خرينآومبشاركة 
ساسا بتسعري املخاطر وهذا يقوم على عالقة أصول الرأمسالية يعىن ن منوذج تسعري األإ :بناء النموذج .1

 La droite de marche desخطية بني العائد واخلطر يطلق عليها خبط سوق رأس املال 
capitaux ة.ؤ وميثل يف نفس الوقت حدود اجملموعة الكف 

ن نسبة أو  ،وراق املالية اخلطرة املتداولة فيهاليت تشمل على كافة األ ،ومتثل حمفظة السوق:ةؤ المحفظة الكف .أ
ويقصد بالقيمة السوقية  ،االستثمار يف كل ورقة يتوقف على قيمتها السوقية النسبية يف داخل تلك احملفظة

مقسوما على القيمة السوقية الكلية ملا هو  ،النسبية القيمة السوقية الكلية ملا هو مصدر من تلك الورقة
نه لن يغيب أوذلك طاملا  ،ق املالية للدولة املعنيةوراوراق املالية املتداولة يف سوق األمصدر من كافة األ

 .2عن تلك احملفظة أي ورقة متداولة يف ذلك السوق
مر هو خط تسعري السوق للمخاطر إن االسم الدقيق هلذا اخلط يف حقيقة األ :3خط سوق رأس المال .ب

االستثمار اخلايل من املخاطرة ن معدل العائد على أعتبار إن اخلطر حدده املستثمرون يف السوق بوهذا أل
ومبا أن كل نقطة على اخلط تعكس  ،وأهنم مجيعا مصرون على االستثمار يف حمفظة السوق ،متساوي

ذا مت قسمة مقدار العائد الذي يتحصل عليه املستثمر يف إنه إف ،حجم العائد واخلطر اخلاص باحملفظة
ىل حجم العائد إا على حجم تلك املخاطر سيصل مقابل املخاطر اليت تنطوي عليها احملفظة اليت تشكله

ىل تسعري السوق لوحدة املخاطر اليت تنطوي عليها تلك إوبالتايل يصل  ،لكل وحدة من وحدات اخلطر
 :احملفظة وميكن متثيل خط سوق رأس املال كما يلي

 س المالأخط سوق ر :(9)الشكل 

 

 

 

 

 32:ص،مرجع سابق ،بوزيد سارة :المصدر
                                                           

 .72، ص: مرجع سابقبيومي عمارة،  -1
 .033ص:  الفكر الحديث في االستثمار، مرجع سابق،منري إبراهيم اهلندي،  -2
 32، ص: المرجع سابق بوزيد سارة، - 3
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ن خط سوق رأس املال هو عبارة عن خط مستقيم مير باحملور العمودي اخلاص بالعائد املتوقع يف أمن الشكل يبدو 
 'Y=a+Xb:ن معادلته من الشكلإوبالتايل ف ،اليت متثل العائد اخلايل من املخاطر PFRالنقطة 
 E (PR)ميثل  Yحيث 

X  ميثلPσ 
a  ميثلpFR 

 bPσ+ PF)=RPE(R :جيعل املعادلة من الشكلمما 
 :حيث

)PE(R؛ةؤ = ميثل املتغري الناتج وهو قيمة عائد احملفظة الكف 
PFR ميثل نقطة تقاطع اخلط املستقيم مع احملور العمودي = R ؛ 

PS ؛ةؤ = املتغري املستقل وميثل خطر احملفظة الكف 
b  عن طريق اختيار نقطتني من اخلط ولتكن  = ميثل ميل اخلط وميكن اجيادهM  وPFR. 

b :وحيسب كما يلي =
𝑅𝑃𝑀− 𝑅𝑃𝐹

𝜎𝑃𝑀
 

 :( مما جيعل للمعادلة تكتب بالشكل التايلβمبعامل ) bأي امليل  bويطلق على املعامل 

E(𝑅𝑃) =
𝑅𝑃𝑀− 𝑅𝑃𝐹

𝜎𝑃𝑀
𝜎𝑃 + 𝑅𝑃𝐹  

 :ىل شقنيإصول الرأمسالية وميكن تقسيمها وتعترب هذه املعادلة مبعادلة منوذج تسعري خماطر األ
 .𝑃𝐹ميثل العائد اخلايل من املخاطر  ول:األالشق  -

ميثل العائد الذي يعوض املستثمر عن املخاطر اليت ينطوي عليها استثمار أي سعر املخاطر  :الشق الثاين -
𝑅𝑃𝑀− 𝑃𝐹 يف:ويتمثل 

𝜎𝑃𝑀
𝜎𝑃 

أي حمافظ مت التخلص فيها من  ،عالقة توازن بني عائد وخطر احملفظة  الكفأة هوىل أن خط سوق رأس املال إوتشري 
 .1مما يعين ان هذا اخلط يقوم بتسعري السوق للمخاطر املنتظمة اخلاصة باحملفظة اخلاصة ،املخاطر غري املنتظمة فقط

عند احلديث عن احملفظة االستثمارية وعن التنويع  :Security Market lineوراق المالية خط سوق األ .ج
دارة احلديثة تستطيع حتديد والسيطرة على املخاطرة الغري نظامية حبيث اجليد الكفؤ يف احملفظة وأساليب اإل

 واألوراقتصبح يف النهاية تأثريها ال شيء وحبيث تكون قيمتها صفر لتبقى املخاطرة اليت هلا تأثري على احملفظة 
ثرها على أولكن ميكن ختفيف  ،وهي املخاطر اليت ال ميكن السيطرة عليها βة هي املخاطر املنتظمة املالي

                                                           
 .30، 30ص:  نفس المرجع سابق. 1
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 وراق املالية يف العائد املتوقع واملخاطر املنظمةو بيع األأن قرارات املستثمر تتأثر من حيث شراء إاحملفظة لذلك ف
 (β ) وراق املالية واملخاطر املنظمة هلا وهي ن نرسم العالقة ما بني األأحيث نستطيعβ  ن أعلىC  يشكل

وراق املالية او جمموعة من احملافظ خط مستقيم هذا اخلط يسمى خط سوق الرسم البياين جملموعة من األ
 وراق املالية.األ

 i+bβfR=iRمعادلة املستقيم 

 :لتحديد اخلط املستقيم ميكن حتديده بواسطة نقطتني كما هو وارد يف الرسم البياين التايل
 خط سوق األوراق المالية:(10)الشكل 

 

 

 

 
 30:ص،مرجع سابق ،بوزيد سارة :المصدر

 Mوالنقطة  ،σوىل وهي نقطة تقاطع اخلط املستقيم مع اخلط العمودي ن حتديد اخلط املستقيم من خالل النقطة األإ
 وتساوي الواحد الصحيح MRعندما يكون العائد 

 وعليه.
= σ +b (σ) fR 

σ=fR 

+bσ=mR 
σ=b-mR 

 :بالتعويض جند
)fR -(Rm iβ+f R =iR 

وهي معادلة بسيطة تدعى مبعادلة خط سوق االوراق  ،دارة املاليةاكتشف يف حقل اإل هذه املعادلة تعترب افضل ما
 .1و غري كفؤةأن كانت كفؤة إصول املخاطر أصول من املالية توصف العالقة ما بني العائد املتوقع لكل األ

 :MEDEF 2صول المالية فروض نموذج تسعير األ .د
 :على الفروض التالية MEDAF يقوم

 ؛ال توجد ضرائب .0

                                                           
 .027، 020 :، صمرجع سابقغازي فالح املومين،  -1
 .77، 70ص:  ، صسابق مرجع ،بيومي حممد عمارة - 2
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 ؛وراق املاليةشراء وبيع األال توجد عمولة مسسرة بشأن  .0
رتباط بني هذه ومدى التباين واإل ،االستثماراتمتاثل مجيع توقعات املستثمرين فيما يتعلق بعوائد  .7

 ؛االستثمارات
 ؛صل املايل الذي حيقق أكرب عائد ممكن يف ظل درجة خماطرة معلومةيفضل مجيع املستثمرين األ .0
والذي يظل ثابتا لفرتة زمنية  ،اخلطرمبعدل العائد اخلايل من  واإلقراضقرتاض يستطيع املستثمرون اإل .3

 ؛حمددة
وراق حيث تكون املعلومات عن الشركات صاحبة األ ،وراق املالية بالتنافسية والكفاءةتتسم سوق األ .6

 ؛املالية واحتماالهتا املستقبلية متاحة للجميع )خاصة وعامة ( وبدون كلفة
حبيث  ،املالية يف شكل حمافظ استثمارية على درجة عالية من التنويعحيتفظ املستثمرون باستثماراهتم  .3

يتأثر معدل العائد الذي يطلبونه عليها باملخاطر املنتظمة لكل استثمار مايل داخلها بدال من املخاطر 
دالة  إالصل مايل ماهو أقرتاض أن العائد املطلوب لالستثمار يف ومفاد هذا اإل ،الكلية هلذا االستثمار

 .ملتغري وحيد هو املخاطر املنتظمة
 :MEDEF1عيوب نموذج تسعير االصول المالية  .ه
 :هناك عدة انتقادات وجهت اىل بعض االفرتاضات اليت قام عليها النموذج نذكر منها  
صلي لتسعري يفرتض النموذج األ :قتراضقراض واإلسقاط فرضية تساوي معدل الفائدة على اإلإ .1

ن يقرتض ما يشاء مبعدل فائدة يساوي معدل العائد على االستثمار أالرأمسالية أن املستثمر ميكنه  االصول
جل استثمار املزيد يف أقرتاض فتستخدم لتدعيم موارده احلالية من ما حصيلة هذا اإلأ ،اخلايل من املخاطر

نه كان من أىل حد كبري ذلك  إهذا الفرض كما يبدو نظريا  ،احملفظة اخلطرة املثلى أي حمفظة السوق
ن يقرتض )يستثمر( مبعدل فائدة يساوي معدل العائد على االستثمار اخلايل من أاملمكن للمستثمر 

 ن االقرتاض هبذا املعدل قد ال يكون متاحا.إف ،املخاطر
سقاط فرض تساوي إحىت بعد  :سقاط فرض االقراض واالقتراض بمعدل العائد الخالي من المخاطرإ .2

ن أفرتاض إمازال النموذج على  ،ليهإشارة الفائدة لإلقراض واالقرتاض على النحو الذي سبق اإلمعدل 
ىل حالة إقراض وإن كان خيتلف من حالة اإل ،قرتاض هو مبعدل الفائدة اخلايل من املخاطرقراض واإلاإل
االستثمار اخلايل من ن هناك ما يسمى مبعدل العائد على أخرى يفرتض النموذج أقرتاض بعبارة اإل

 يف الوقت الذي ال يوجد فيه ما يسمى باستثمار خايل من املخاطر. ،املخاطر
أنه ال  ،برزهاأينطوي فرض السوق الكامل على عدة فروض فرعية من  :سقاط فروض السوق الكاملإ .3

ىل أن إفة ضاإن املعلومات متاحة للجميع كما أهنا تصلهم بسرعة أو  ،توجد تكلفة للمعامالت أو ضرائب
                                                           

 .023 - 023،  ص ص: الفكر الحديث في االستثمار، مرجع سابقمنري إبراهيم هندي،  -1
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نه  إوراق املالية مهما صغر حجمها وبالنسبة لتكلفة املتعامالت فن يشرتي أي قدر من األأاملستثمر ميكنه 
 ة.ؤ كلما تردد املستثمر يف حماولته لتشكيل حمفظة كف  ،رتفعت تلك التكلفةإكلما 

 APTنظرية التسعير بالمراجحة :الفرع الثالث
عطاء صورة لعوامل اخلطر اليت تؤثر على العوائد املتوقعة للورقة إيستخدم هذا النموذج يف  :نموذج العوامل .1

 حيث متثل عوامل اخلطر هذه يف القوى والعوامل االقتصادية اليت ال تتعلق بسمات وخصائص الشركة  ،املالية
كل عامل من تلك العوامل فهي متثل العناصر غري املتوقعة يف عوامل اخلطر حيث يساوي اخلطر غري املتوقع ل

 الفرق بني القيمة الفعلية للعامل وقيمته املتوقعة.
 :ساسية هيأحيث جند هذه العوامل تتصف بثالث خصائص 

 ؛حداث واملخاطر اخلاصة بالشركة متثل عنصر خطر من وجهة نظرية املراجحةاأل -
 ؛تؤثر هذه العوامل على العائد املتوقع وقيمتها ال تساوي الصفر -
 .1بدية كل فرتة يصعب التنبؤ بعوامل اخلطر على مستوى البورصة ككليف  -
 0236سنة  Rossاليت قدمها  APTتعترب نظرية التسعري باملراجعة  :APTنظرية التسعير بالمراجعة .0

 من نظرية التسعري باملراجعة. حالة خاصةMEDAF  ومبعىن أدق يعترب منوذج  ،MEDAFبديال لنموذج 
و أن عائد الورقة املالية يتحدد بعدد من العوامل أيف  ،ساسي لنظرية التسعري باملراجحةفرتاض األويتمثل اإل

 .MEDEFوليس مبتغري واحد كما يفرتض منوذج  ،املتغريات
 ن عائد الورقة املالية يتكون من شقني عائد منتظم للورقة أساسية تقول " أحبقيقة  نبدأولتوضيح ذلك دعنا 

عتباره مؤشرا لدرجة حساسية السوق يف إب βجزءا من عائد السوق ويقاس حباصل ضرب معامل ،املالية
 .2متوسط عائد السوق

 :3فرتاضاته فيما يليإمتثل  :الرياضيةفتراضات النموذج وصيغته إ
 ن معتقدات املستثمرين متماثلة؛إ -
 قصى حد؛أىل إن املستثمر يهمه تعظيم املنفعة إ -
 مثالية؛سواق املالية ن األإ -
 ن العائد ينتج عن منوذج العامل.إ -

 :تيةىل الصيغة الرياضية اآلإفرتاضات السابقة مت التوصل وطبقا لإل

n=)b1R-M=………..(R2)bfR-2+(R1)=bfR-1(R i=RiR 

                                                           
 استكماال ، قدمتالماليةالعوامل المؤثرة على معدل عائد السهم السوقي دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق  مجيل، إمساعيل الصعيدي - 1

 72،02:،ص ص0200 بغزة،زهر األ ، جامعةملتطلبات احلصول على شهادة املاجستري يف احملاسبة
 .002، 002ص ص:   0220-0227 ،االستثمار في االوراق الماليةحممد صاحل احلناوي،  -2
 .02، 72، ص ص: مرجع سابقامساعيل مجيل الصعيدي،  -3
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 ن:أحيث 
iR:  و املطلوب للسهم أمعدل العائد املتوقعi  
1R: معدل العائد اخلايل من املخاطر  

m. b2.b1b: درجة حساسية السهم لعوامل اخلطر 
R1.  R2 ……..Rm: معدل العائد لعوامل اخلطر 

 :APTمزايا نظرية التسعير بالمراجعة 
 ؛هنا تنطوي على متغريات متعددة تفسر سلوك العائدأ -
 ن ميتلك املستثمر حمفظة السوق.أال يفرتض النموذج ضرورة  -
 :APTعيوب نظرية التسعير بالمراجعة -
الذي يقضي بوجود عامل  MEDAFيوجد حتديد حاسم للعوامل املؤثرة على العائد على عكس منوذج  ال -

 ؛βمؤثر ميكن قياسه هو حجم املخاطر املنتظمة اليت تقاس مبعامل 
 ؛فرتض عدم وجود قيود عن البيع على املكشوفت اهنأ -
يف تفسري التغريات اليت تطرأ على  مهية دور املعلومات احملاسبيةأهنا تتجاهل أ APTيضا من عيوب نظرية أ -

ن العوامل االقتصادية هي اليت تؤثر على عائدات أن نظرية التسعري باملراجعة ترى أسهم حيث عائدات األ
 سهم.األ
 ماهية الخيارات المالية :الثانيالمبحث 
 ،دوات مالية جديدةأىل ضرورة البحث عن إالتغري املستمر يف البيئة االقتصادية واملالية واالستثمارية  دىأ
دوات جديدة أخرى تطلب البحث عن وأسعار الصرف وباقي املخاطر األ ،الفائدة وأسعارسعار والتضخم فتقلب األ

داة فعالة لتغطية خماطر أدوات عقود اخليار واليت تعترب من هذه األ،وتساعد على تغطيتها ،توفر أعلى عائد بأدىن خماطر
وكلما كانت درجة تقلب  ،ىل طرف آخرإنتقال اخلطر من طرف إحيث تساعد على  ،صول املاليةسعار األأتقلب 

 :صول املالية مرتفعة كلما زادت فعالية اخليارات يف تغطية املخاطر املاليةسعار األأ
انت نتيجتها ضطرابات يف السوق املايل واليت كإن عقود اخليار كانت سبب يف خلق ألكن هذا ال ينفي  

 الية.زمة املنشوب األ
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 مفهوم عقود الخيار ونشأته :ولاألالمطلب 
 .ر والتطور التارخيي هلااىل تعريف عقود اخليإن نتطرق اآل

 مفهوم عقود الخيار :ولالفرع األ
ول مثنا مقابل متتعه فيدفع األ ،لتزام يقدمه البائعإيعرف اخليار بأنه عقد ميثل حق يتمتع به املشرتي و  :1التعريف 

 .1قابلة للبيع والتداول ةداأوينتج عنه  ،لتزامهإخر هذا الثمن مقابل تعهده و ويقبض اآل ،بذلك احلق
سهم صول حقيقية مثل األأيعترب حق اخليار من املشتقات املالية أي أن قيمته تكون مشتقة من قيمة  2التعريف 

 جنبية والسلع...اخل. والسندات والعمالت األ
وهو أن مشرتيها ميلك حق  ،ختالف هامإوعقود اخليار هي بطبيعتها عمليات آجلة وعقود مستقبلية مع 

ونتيجة لتمتع املشرتي  ،حوال ملزما بإمتامهاوبالتايل ال يكون بأي حال من األ ،و الرجوع عنهاأإلمتام العملية اخليار 
حيث تعترب هذه العالوة  prémiumعلنة تسمى موة ن عليه أن يدفع للبائع مقدما وعند التعاقد عالإهبذا احلق ف

 .2مبثابة مثن حق اخليار
صل عند سعر حمدد ينفذ يف أو قبل تاريخ حمدد وهو و بيع األأن اخليار يعطي حامله حق شراء أكما :3التعريف 

كما   ،ويسمى خيار البيعو البيع أ ،يعطي للمشرتي احلق بالشراء ويسمى خيار الشراء ،عقد بني طرفني املشرتي والبائع
 .3من قيمة العقد % 3 -0يتم دفع عمولة تسمى بسعر اخليار ترتاوح عادة بني 

صول حقيقية وقد تكون أبني طرفني بغرض تداول  ىيضا على أهنا اتفاقيات جتر أوتعرف عقود اخليار  :4التعريف 
 (وذلك لتنفذ يف SP500 )ذات العوائد الثابتة وعمالت أجنبية أو بعض املؤشرات مثل واألدواتمالية )كاألسهم 

 .4و التسليمأوقت الحق بسعر يتفق عليه الطرفان يعرف بسعر اخليار 
ن عقد اخليار إسهم فسواق األأويف  ،ختيار بني عدة بدائليعرف البعض اخليار عادة على أنه احلق يف اإل:5التعريف 

وقيمة عقد اخليار سوف تشتق من الورقة  ،شراء أو بيع سهم معني بسعر حمدد خالل فرتة زمنية حمددةهو احلق يف 
 .5و بيعهاأيف شرائها  هو احلق كون اخلياريصلية واليت املالية األ

لزام يف تفاق بني طرفني مينح حلامله احلق وليس اإلإومن خالل التعاريف السابقة نستنتج أن عقد اخليار هو   
ثل سعر عقد متذ إ ،مقابل دفع مكافأة غري قابلة للرد وال يعترب جزء من الصفقة ،صل حمل التعاقدو بيع األأشراء 
 اخليار 

                                                           
 .0226، ص: مرجع سابقمبارك آل سليمان بن حممد،  -1
 .770،ص: 0220، نشر بدعم من معهد الدراسات املصرفية،األردن،العمالت األجنبية و المشتقات المالية :المالية الدوليةماهر كنج شكري،مروان عوض،  -2
 027،ص:0222اليازوري، األردن، دار االستثمار والتحليل االستثماري،دريد كامل آل شيب،  -3
 .032:، صمرجع سابقهوشيار معروف،  -4
 . 02، ص: مرجع سابق، المحاسبة –إدارة المخاطر  –المفاهيم  :المشتقات الماليةطارق عبد العال محاد،-5



 الخيارات وإدارة المخاطر المالية                    الفصل الثاني:
 

 
67 

 

سهم وذلك لتنفذ يف املستقبل ة وقد تكون مالية مثل األصول حقيقيأوالغرض من عقود اخليار هو تداول 
 بسعر حمدد سلفا.

رتي هي قيمة خر وأن أقصى خسارة يتحملها املشالعقد هي خسائر الطرف اآلأرباح أحد طريف  نأ ىلإشارة وجتدر اإل 
( Writerقصى أرباح حيققها احملرر )أويقابلها  ،سعر السهم يف السوق عن سعر التنفيذخنفاض إاملكافأة عند 

 واملتمثلة يف املكافأة.
 نشأة عقود الخيار :الفرع الثاني

تشف املؤرخون فقد إك ،ىل ما هي عليه يف الوقت احلاضرإسواق اخليارات بتطورات عدة قبل وصوهلا أمرت   
ن اخليارات استعملت أال إ ،1اخليارات تتشابه مع اخليارات احلديثة هذه نأخيارات قدمية وعلى الرغم من  واألثريون

لواح أتوليب )اليت يستخرج منها الشجرة  تصفت جتارة بصيالتإويف ذلك  0672يف هولندا عام  06يف القرن 
حد املزارعني شحنة أباملخاطرة املرتفعة فعندما كان يرسل ،اخلشب لصناعة خزانات املالبس ولغرض كساء البيوت (

بنفس الكمية  ،األشجارنه يربم يف ذات الوقت عقد اخليار مع مزارع آخر بشراء هذا النوع من إف من هذه االشجار
ذا وصلت الشحنة إما أ ،خسارته بتنفيذ حقه نه يستطيع تعويضإصلية أثناء النقل حبرا فوالسعر فإذا فقدت الشحنة األ

ن استعمال خيارات بيع وشراء أه وهناك تأكيدات على فيذتن نتهي صالحيته دو نحلق كي تا ابسالم فإنه يرتك هذ
 .2سهم لندنأأي قبل مثانني عام من وجود سوق  0620ام ىل عإوراق املالية يف بريطانيا متتد األ

التاسع عشر عندما ىل القرن إصول النظام احلايل ألسواق اخليارات تعود أىل أن إوتشري دراسات أخرى   
ومل يعرف الشيء الكثري عن عامل اخليارات يف القرن التاسع  ،سهمعرضت خيارات البيع والشراء على حصص األ

بتكرت جمموعة من الشركات تسمى نفسها مجعية إومن مث يف القرن العشرين  ،مليئا بالفساد نه كانأعشر سوى 
و تاجر وعلى أمساسرة وجتار خيارات البيع والشراء سوق للخيارات وكل عضو يف هذه اجلمعية كان مبنزلة مسسار 

 .3ن هذه السوق كان قابال للنموأالرغم من 
 ،كثر جاذبية للمستثمرينأصناعتها  وأصبحت )سوق شيكاغو(  سواقتفاقمت هذه األ 0227ومنذ عام   

ودالئل تنامي هذه  ،هنيار بورصة نيويورك يف ذلك اليوم (إ) 0223وعلى وجه اخلصوص بعد جتربة يوم االثنني 
كثر من بليون دوالر سواء تلك الصفقات اليت أ 0220ذ بلغت يف عام إسواق من تنامي حجم الصفقات املنفذة األ

 .4سواق املنتظمة واملوازيةو املستثمر املؤسسي يف األأينفذها املستثمر الفرد 
 
 

                                                           
 . 022، ص: 0200، دار اليازوري، األردن، المشتقات المالية، عقود المستقبليات، الخيارات، المبادالتفارس،  در جوان، علي أمحدحاكم الربيعي، ميتهاق الفتالوي، حي -1
 .033 - 037، ص ص: مرجع سابقهاشم فوزي الدباس،  -2
 .022، ص: مرجع سابقحاكم الربيعي، وآخرون،  -3
 .706، ص: مرجع سابقأرشد فؤائد التميمي،  -4
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 تنظيم سوق الخيارات المالية :الثانيالمطلب 
هذه األخرية هي أيضا  ، ومن بينها السوق اآلجلةلقد تطرقنا يف الفصل األول لتقسيمات السوق املايل

 تتكون من أسوق من بينها سوق اخليار والذي سنخصه بشيئ من التفصيل .
 السوق المنظمة والغير منظمة للخيارات المالية :ولالفرع األ

وسوق غري  ،منظمة مثل البورصات قىل سو إن سوق اخليارات تنقسم إكما هو احلال يف السوق احلاضر ف  
السوق املنظم هو سوق  األولن أويتمثل الفرق الرئيسي بني السوقني يف  ،منظمة أي سوق التعامل فوق املنضدة

السوق غري املنظم فيتكون ما أ ،دوات املالية من خالل بيوت السمسرةمركزي يوجد يف مكان حمدد ويتم فيه تداول األ
من هذين لكل سوق  يوتر والفاكس وفيما يلي مناقشة موجزةالكومب وأجهزةمن شبكة من الوكالء والسماسرة 

  1السوقني
 :Over the Counter Market السوق غير المنظمة :اوال

حجم بني  بأين الصفقات تنظم أذ إيف هذا السوق ال توجد هناك قاعدة معينة تنظم املتاجرة باخليارات  
خمتلفة من اخليارات مثل العمالت  بأنواعوتتم املتاجرة فيه  ،مصرفنيو بني أطراف املتعاقدة مثل املصارف والزبائن األ

خرى بني سعار والشروط األويف هذا السوق يتم التفاوض على األ ،سهم يف السوقوأسعار الفائدة ومؤشرات األ
 سعاره وشروطه اليت يراها مناسبة له.أطراف املتعاقدة فيعطي كل طرف األ

وحيتوي هذا السوق على  ،لكرتونيةتصاالت اإلو اإلأمن خالل اهلاتف  تصاالت يف هذا السوقوتتم اإل 
صدارات جديدة كضمانات مباشرة لصرف الوحدات الفائضة وهذا ما يعرف بالوضع إالتجار الذين يرتبون لبيع 

 .2حتواء هذا السوق على مساسرةإىل إاملباشر باإلضافة 
 :Organized options Marketسواق المنظمة للخيارات األ :ثانيا

لية جديدة للتداول آبطرح  0237عام في     Chicago board of Tradeجملس شيكاغو للتجارة  أبد 
مؤسسة  بإنشاءلية متثلت تلك اآل ،وتسوية الصفقات اليت تقوم على فصل العالقة التقليدية بني مشرتي اخليار وبائعه

فعندما يتفق البائع واملشرتي ) من خالل  ،طراف العقدألتسوية اخليارات واليت كان غرضها العمل كضمان وملزم 
واملشرتي  لكل بائع تتقدم هذه املؤسسة لتصبح البائع لكل مشرتي  ،برام عقد خيارإوسائطهم يف قاعة التداول( على 

ول سوق منظم اخليارات وهو سوق شيكاغو للخيارات أح فيه لية يف العام ذاته الذي افتتوقد طبقت هذه اآل
(CBOE)3. 

                                                           
 .000، ص: 0220، دار النشر مكتبة أم القرى املنصورة، المالية المعاصرة األسواق ،عيد عبد احلميد مطاوعس -1
 .020،027، ص ص: مرجع سابقحاكم الربيعي وآخرون،  -2
 .330، ص: مرجع سابق اإلدارة المالية المعاصرة،حممد علي إبراهيم العامري، -3
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طار املادي للمتاجرة باخليارات وفق قواعد وتشريعات تضمن القابلية التسويقية السوق املنتظمة اإلوتوفر  
 .1للعقود املنفذة من قبل املستثمرين

  أعضاء السوق المنظمة للخيارات :الفرع الثاني
ومسؤول دفرت  ،مسسار الصالة ،صانع السوق :عضاء كما يف بورصة شيكاغو هماأل نواع منأ أربعيوجد 

 .2وامراأل
 :The market markerصانع السوق  :والأ

سهم وبعض بورصات اخليارات اليت فيها حيتكر متخصص واحد مهمة صانع السوق على عكس بورصة األ 
فاخليار على سهم معني  ،خرىوبعض البورصات األن الوضع خيتلف يف بورصة شيكاغو إف ،سهملعدد معني من األ

ربعة صناع سوق يف أهناك  IBMكثر من صانع سوق فمثال بالنسبة للخيار على أسهم شركة أي يب إم أخيصص له 
 سهم تلك الشركة.أصدارات اجلديدة للخيار على بورصة شيكاغو يتولون تصريف اإل

كما   ،ستعداد دائم للشراء والبيعإيقف على ل خيار كثر من صانع سوق لكأهذا وميكن القول بأن وجود  
ىل مسامهة إضافة إ ،أن من شأنه ان يرفع مستوى املنافسة بشكل يسهم يف ختفيض اهلامش الذي حيققه صانع السوق

ن يرتتب على صفقات البيع أأي سهولة التصرف يف اخليار وسهولة اقتنائه دون  ،السوق ذاهتا يف رفع مستوى سيولة
 تأثري كبري على سعر اخليار حمل التعامل. والشراء

 :The floor brokerسمسار الصالة  :ثانيا
و املستثمرين وهو ال يعمل حلساب بيت أوامر لصاحل بيوت السمسرة األوظيفة مسسار الصالة هي تنفيذ  

 و حلساب بيوت السمسرة.أبل يقدم اخلدمة ملن يطلبها من اجلمهور  ،مسسرة بعينه
 :The order Book Official  وامردفتر األ مسؤول :ثالثا

 ألجلالصادرة عن املستثمرين وبيوت السمسرة وذلك  باألوامرحتفاظ وامر هي اإلوظيفة مسؤول دفرت األ 
ن أوامر الشراء تقتضي من كل مسؤول أوامر البيع مع أن مسؤولية مقابلة أومما يذكر  ،الشراء بأوامروامر البيع أمقابلة 

 يعقد مزادا يف مقر عمله للخيارات اليت يتعامل هبا وهذه املزادات هي اليت حتدد اسعار البيع والشراء الدور للخيار.
 :Spécialisteالمتخصص :رابعا

وجيمع نشاط املتخصص بني السمسرة والتجارة  ،سواق اخليارات املنظمة يف العاملأيوجد املتخصص يف بعض  
 .3نه يعمل حلسابه بيعا وشراء هبدف حتقيق الربحأفهو يشبه التاجر يف 
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 سواق الخياراتأآلية التداول في  :الفرع الثالث
 :ومتر عرب املراحل التالية    

 :دراج وحجم العقدمتطلبات اإل :والأ
ذ حددت هذه إ ،سهم املؤهلة اليت ميكن تداول اخليارات فيهادراج لبورصات األمتطلبات اإل تصف 

ن هناك عدد من اخليارات على صبح اآلأولكن  ،سهم الشركات الكبريةأاملتطلبات يف السابق بإنشاء اخليارات على 
يار كي يبقى ضمن قوائمها وعند اخليها سهم بن يلأدىن متطلبات ينبغي أسهم الشركات الصغرية وحتدد البورصة أ

 .1وخيار البيع للسهم نفسه يدرج كصنف آخر ،خيار ن خيار الشراء لسهم معني يدرج كصنفإدراج فاإل
 تسجيل الخيار في البورصة :ثانيا

يقتصر فقط على تلك اخليارات اخلاصة بأسهم  ن تسجيل اخلياراتإف،طبقا للقواعد املنظمة لسوق اخليارات 
صدرته شركة معروفة أن يكون السهم قد أىل ذلك فإنه يشرتط للتسجيل إ ،باإلضافةشركات مسجلة يف البورصة 

كرب إحتماالت أسهمها بالسوق بصورة منتظمة وذلك لضمان فضال عن توافر أبالسوق أي تلك الشركة يتم تداول 
ىل تغريات كبرية يف قيمة إسهم جتنبا للتقلبات الكبرية يف سعر السهم واليت تؤدي بدورها سعار تلك األأستقرار إل

 .2اخليارات
 الخياراتوامر أنواع أ :ثالثا

وفيها يطلب املستثمر )العميل( من السمسار تنفيذ  ،وامر شيوعاكثر األأمر السوق من أيعترب :مر السوقأ .1
 مر.ستالم األإساسه التعامل يف السوق وقت أالعملية املطلوبة على وجه السرعة وبأفضل سعر جيري على 

ن املستثمر حيدد احلد أمبعىن  ،الصفقة للسمسارحيدد املستثمر )العميل( سعرا معينا لتنفيذ  :امر المحدداأل .2
 ،مر بيعأذا كان إ هدىن للسعر اليت سيحصل علياو احلد األ شراءمر أذا كان إقصى للسعر الذي سيدفعه األ

 .مر املفتوح هيئة األ لى شكلن تكون عأوامر احملددة ميكن ن األأومن اجلدير بالذكر 
 .لغاؤهإو يقرر املستثمر )العميل( أمر الذي يظل ساري املفعول حىت يتم تنفيذه ذلك األ :مر المفتوحاأل .3
بواهبا أن تغلق البورصة أىل إو  هصدار إمر الذي يظل ساري املفعول من حلظة يقصد به األ :مر ليوم واحداأل .4

 يف ذلك اليوم.
 ،و تعدادهأذا بلغ سعر اخليار مستوى معينا إ إالمر الذي ال ينفذ األ ،يقافيقصد بأمر اإل :يقافأمر اإل .5

خنفض سعر إذا إ مر البيعأن ينفذ أيقاف بيع حيث يلتزم السمسار إأمر ،يقافويوجد نوعان من أوامر اإل
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يقاف للشراء والذي يقضي بأن يقوم السمسار بشراء اخليار إمر أوكذلك  ،خليار يف السوق عن السعر احملددا
 .1و تعداهأذا بلغ سعره يف السوق مستوى معينا إ

 :role of clearing house دور بيت المقاصة :رابعا
وهي عبارة عن شركة مستقلة ملقاصة  ،مر الزبون من قبل مسسار القاعةأتنفيذ  بعديربز دور بيت املقاصة  

 لألسهمو التسليم أداء حمرر اخليار بالدفع أ( مهمتها ضمان option clearing corporation occاخليارات )
الذي  ،ىل بيت املقاصةإىل احملرر ) البائع( ولكن إنه ال ينظر إوعليه حامل اخليار عندما ينفذ اخليار ف ،موضوع اخليار

 . OCCشركة عضو تسمى شركة مقاصة وحتتفظ حبساب لدى  وأية ،سهم من احملرريستلم األ
( فيتطلب منه وضع وديعة نقدية  غطىسهم حمل العقد ) أي خيار غري مال ميتلك األ اريذا كان حمرر اخلإو  

داء احملرر وجدارته أن يتفحص أسهم حمل ذلك ال حيتاج حامل اخليار ضافية تسمى اهلامش وبنسبة معينة من قيمة األإ
  .2التنفيذو الدفع يف حالة أن بيت املقاصة يضمن التسليم االئتمانية أل

ساسية كوكالة للتسوية من خالل توسطها بني مشرتي وبائع اخليار دون ( وظيفتها األOCCتؤدي مؤسسة )وعليه 
 .3لية حتديد سعر اخليارآالتدخل يف 
  الخطوات العملية لشراء / بيع الخيارات :(11)الشكل: 

 
 
 
 

 

 .32 :ص ،مرجع سابق ،سعيد مجعة عقل ،مؤيد عبد الرمحان الدوري :المصدر

 :من خالل الشكل
مر شراء / بيع حمدد التفاصيل خليار معني )سعر أاملشرتي /البائع بالوسيط الذي يتعامل معه ويعطيه  يتصل .0

 .اخليارات(وعدد  ،واألجلالتنفيذ 
حيث يلتقي بوسيط املشرتي /بائع حمتمل  :باخليارات  التداولمر اىل مسسار الصالة يف قاعة ينقل الوسيط األ .0

 الصفقة ويبلغ املشرتي /البائع بذلك. وتتم ،لنفس اخليار مقابل سعر معني
                                                           

 .62، 63ص:، ص مرجع سابقعبد الرمحان الدوري، سعيد مجعة عقل،  مؤيد -1
 .702،ص:مرجع سابقأرشد فؤاد التميمي،  -2
يف األردن، جملة العلوم  دراسة نظرية إستطالعية يف املصرفني اإلسالمنياستخدام نظرية الخيارات في إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية، حممد علي ابراهيم العامري،  -3

 03،جامعة بغداد، ص: 0222/ 06/36االقتصادية واإلدارية، اجمللد 
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ىل بيت السمسرة  الذي يتعامل معه وكذلك يقوم البائع بدفع نسبة إيقوم املشرتي بدفع قيمة العالوة املطلوبة  .7
 ىل بيت السمسرة الذي يتعامل معه.إاهلامش 

 ىل مؤسسة التسوية.إبه اهلامش نسيدفع بيت السمسرة قيمة العالوة أو  .0
لدى مؤسسة التسوية يف اليوم التايل حيث تقوم املؤسسة بإنقاص عدد اخليارات املثيلة يتم تسجيل ذلك  .3

يد الوسيط صىل ر إالعدد نفسه  وإضافة ،املسجلة يف دفاترها باسم الوسيط البائع بعدد اخليارات املباعة
ىل إمثنا للصفقة رصدة النقدية بإضافة قيمة العالوة املتفق عليها املشرتي يف دفاترها كما يتم تعديل األ

 .1حساب الوسيط البائع وذلك خصما من الرصيد النقدي للوسيط املشرتي
 رةاضتأثير سوق الخيارات على السوق الح :الرابعالفرع 

  ،صول اقتصاديةأفهو ال خيول حلامله ملكية  ،من املعلوم ان عقد اخليار هو ورقة مالية ليس هلا قيمة اقتصادية 
مر ال ففي حقيقة األ ،قرتاحاهتا االستثماريةإكما ال يساهم يف جلب املدخرات اليت تعتمد عليها املنشآت يف متويل 

تلك  تأثريويف ظل هذه احلقائق يثار هذا التساؤل عن  أسهمهاوبني عقود اخليار على  املنشأةتوجد عالقة باملرة بني 
 ،مل توجد سوق اخليار لو بأنهبل وقد يوجد من يدعي صراحة  ،السوق على املوارد املالية املتاحة للسوق احلاضر

مبا توفره ملنشآت  ،القتصاد القوميلاليت هي القلب النابض  ،ىل السوق احلاضرإالجتهت االموال املستثمرة فيها 
 التنمية االقتصادية يف الدولة. عمال واحلكومة من موارد تنعكس يف النهاية علىاأل

ن جيذب أساسه سوق للمضاربة ومن مث ال يتصور أيف  ،جييب جيست على هذا التساؤل بأن سوق اخليار 
مواهلم هبدف تنمية ثرواهتم من خالل النمو املضطرد يف أولئك الذين يستثمرون أأي  ،موارد املستثمرين الرئيسيني

مواهلم هبدف احلصول على توزيعات دورية تفي أأولئك الذين يستثمرون  ،ليت ميتلكوهنااملالية ا لألوراقالقيمة السوقية 
هم مستثمرون يف السوق  ،ن جانبا من املستثمرين الذين يتعاملون يف سوق اخليارأوتضيف  ،مبتطلباهتم املعيشية

 .2منا يستهدف تغطية مراكزهم يف تلك السوقإن تعاملهم يف سوق اخليار أو  ،احلاضر
 خصائص عقود الخيار والعوامل المؤثرة فيها الثالث:المطلب 

 نتطرق أوال إىل اخلصائص مث إىل العوامل املؤثرة يف سعر اخليار
 خصائص عقود الخيار :الفرع االول

 :ن اخليار هو عقد ينطوي على عدد من اخلصائص املهمة كما يليإ 
ويتخذ هذا الطرف مركزا قصريا  sellerويطلق عليه غالبا البائع  Writterول هو احملرر للعقد طرفان األ .0

short position، مشرتي  خر وهووالطرف اآل Buyer و حامل اخليارأويطلق عليه مالك 
Helder ويتخذ مركزا طويالLang position . 
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و كمية أسهم شركة معينة أمن سهم عادي( 022  ل العقد مثل ) ن حيدد العقد نوع املوجود حمأجيب  .0
 .1و سلعة معينةأسهم املعروفة حد مؤشرات األأو أجنبية أثابتة من عملة 

سعار يف غري تغري األ خماطريستخدمها املستثمرون للتغطية ضد دوات اليت متثل عقود اخليارات واحدة من األ .7
 .2صاحلهم كما يستخدمها املضاربون هبدف حتقيق االرباح

لتزمت بتنفيذه عندما يرغب صاحب احلق يف ممارسته إيدفع مثن اخليار للجهة اليت حررت عقد اخليار و  .0
وبذلك يعترب هذا الثمن مقابل للمخاطر اليت يتحملها احملرر عندما ميارس املشرتي حقه مهما كانت  ،حلقه

 .3صل حمل التعاقدن تؤثر على سعر األأالظروف السائدة يف السوق واليت ميكن 
 هذا ريو عدم تنفيذها ونظأن خيتار بني تنفيذ الصفقة أيعطيه احلق يف  وإمنان عقد اخليار غري ملزم لصاحبه إ .3

ن الذي يشرتي أو يبيع عقد اخليار يدفع نظري ممارسته هلذا احلق خالل مدة العقد ويسمى هذا إاحلق ف
 الثمن بالعالوة او املكافأة أي مثن اخليار.

 ن صاحب احلق خيسر مثن اخليار فقط.إحالة عدم ممارسة احلق ف يف .6
قيمة اخليار  فإنصل شهر ويف حالة ثبات سعر األأعادة ثالثة  ،عقود اخليار حمددة بفرتة زمنية حمددة .3

 تتناقص مبرور الزمن وتصبح صفرا يف هناية مدة العقد.
بثمن يتوقف على العرض والطلب لعقود  عقد اخليار قابل للتداول فيحق لصاحب عقد اخليار بيعه للغري .2

رتفاع إبقيمة الصل فتزداد سواق املالية لألصل حمل العقد ويتوقف مثن عقد اخليار على قيمة األاخليار يف األ
 .4صل )يف حالة الشراء( والعكس يف حالة البيعخنفاض قيمة األإصل وتنخفض القيمة باألقيمة 

وحتدد هذه العمولة بنسبة  ،عمولة للسمسار الذي يتعامل معه كل منهما ختياراإليدفع كل من طريف عقد  .2
وعند تنفيذ  العقد يدفع كل من املشرتي  ،ختيارسهم حمل اإلوليس من مثن األ ،ختيارمعينة من مثن اإل

حمل  لألسهمال من القيمة السوقية  ،حتدد بنسبة معينة من مثن التنفيذ ،امخرى لسمساريهأواحملرر عمولة 
 .5ختياراإل

ميط نوت ،من السيولة هو الرفع املايل بدرجة عاليةسواقها تتسم أواليت جعلت  ،برز مسات عقود اخليارأومن 
 تلك العقود.

 على ما يسمى بالرفع املايل املتعارف عليه يف مؤلفات  خلياراتاا عقوديقوم التعامل يف سوق  :سمة الرفع
 ،بعقد هنه يشرتيإفلبائعه القيمة السوقية بالكامل ن يشرتي املستثمر السهم ويدفع أفبدال من  ،االدارة املالية
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ليبدو مشرتي العقد وكأنه قد قام بتمويل شراء  ،وهو مبلغ املكافأة ،وال يدفع سوى جزء ضئيل من قيمته
 تتمثل يف الفرق بني سعر السهم وقيمة املكافأة. ،السهم بأموال مقرتضة

واخلسائر اليت ميكن  باألرباحكبرية وذلك مقارنة   ،ذا ما حتققتإرباح أو اخلسائر سبة األالرفع تكون نويف ظل 
 ن حيققها مشرتي السهم ذاته.أ
  البورصة إىل جعل التنفيذ هو سعر األصل يف السوق  تتجهلتنميط سعر التنفيذ  :التنميطسمة

الذي يظل يتعامل على أساسه حىت ولو طرأ تغيري كبري على القيمة السوقية لألصل وال ينتهي 
 :ويتكون منال بانتهاء تاريخ الصالحية أو تاريخ التنفيذإالتعامل عليه 

ن يكون أوال مانع من  ،ساسه الصفقةأيقصد بسعر التنفيذ سعر العقد الذي تنفذ على  :التنفيذ سعر -
 سعر التنفيذ هو سعر السوق للسهم يف تاريخ التعاقد.

ىل جعل سعر التنفيذ هو سعر السهم يف إشيكاغو بورصة جتهت إميط سعر التنفيذ هذا نة لتويف حماول
 نإف دوالر 70ذا كانت القيمة السوقية للسهم إنه أضعاف هذا يعين أ 3مضروبا مبضاعف قدره  ،السوق

دوالر  02سعر السوق  كان  ذاإ وأما...وهكذا دوالر  73او  03و أدوالر  72كون سعر التنفيذ قد ي
 .1و مضاعفاهتاأدوالر  3و اقل بقيمة قدرها أعلى أدوالر  32حينئذ يكون سعر التنفيذ 

 العوامل المؤثرة على قيمة الخيار :الثانيالفرع 
وقد تكون هذه العوامل خاصة  ،و عالوة اخليارأعوامل حمددة تتفاعل مع بعضها لتحديد سعر  عدة هناك

 :و قد تتعلق بالسوق املايل وفيما يلي شرح خمتصر هلذه العواملأو خاصة باخليار أبالسهم العادي 
 ساسيتي للموجود األو اآلأالسعر الحالي  :والأ 
ساسي يف السوق ذ كلما زاد سعر املوجود األإ ،لتحديد سعر اخليارساسية حد العوامل األأيعد هذا العامل  

رباح ساسي تعين زيادة األن زيادة سعر املوجود األأذ إ،ونقصان سعر خيار البيعأدى ذلك اىل زيادة سعر خيار الشراء 
 .2ملشرتي خيار الشراء وبالعكس بالنسبة حملرر ذلك اخليار

على من أذا كان سعر السهم إ،سعر السهم على سعر اخليار تأثريفكلما زادت القيمة النقدية للخيار زاد  
ن يكون سعر اخليار مناظر أوبالتايل من الضروري  ،و أقل من سعر املمارسة خليار البيعأسعر املمارسة خليار الشراء 

 .3خرى أقل تأثرياالعوامل األ تأثريللقيمة احلقيقية 
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 :تقلب سعر السهم :ثانيا
فالتقلبات الكبرية يف سعر السهم  ،ساسيا حيدد سعر العقدأكذلك يعترب تقلب سعر السهم حمل العقد متغريا  

مطالبة احملرر مبكافأة أكرب على  بالتبعيةهذا يعين  ،رباح على حساب احملررأفضل لتنفيذ العقد وحتقيق أتعين فرصة 
خنفاض سعر فضل إلألتعويضه عن املخاطر )اخلسارة( نتيجة لوجود فرصة  ،سهماأل العقود اليت تربم على مثل هذه

وحتقيق  ،فضل للمشرتي لتنفيذ العقدأوهو يعين فرصة  ،رتفاعه يف حالة خيار الشراءإو أ ،السهم يف حالة خيار البيع
قل من سعر التنفيذ )حالة عقد خيار الشراء( أو أكرب منه )حالة أن فحىت لو كانت القيمة السوقية للسهم اآل ،االرباح

 .1كرب للخسائر بالنسبة للسهم الذي تتعرض قيمته السوقية لتقلبات شديدةأخيار البيع( فسيظل احملرر عرضة بدرجة 
ثري على أتن العالقة بني سعر التنفيذ والقيمة السوقية للسهم أىل إ Fisher Jordan يشري  :سعر التنفيذ :ثالثا

فكلما زاد سعر  ،وتكون هذه العالقة عكسية بني سعر التنفيذ وسعر خيار الشراء ،اليت يطلبها احملرر املكافأةقيمة 
نه لن يكون راغبا يف إوعليه ف ،مكانية حتقيق الربحإن ذلك يعين إالتنفيذ مقارنة بالقيمة السوقية للموجود الضمين ف

بني سعر التنفيذ  طرديهن العالقة تكون إف ،ما بالنسبة ملشرتي خيار البيعأ ،اراتدفع سعر مرتفع هلذا النوع من اخلي
وعليه  ،ذا ما مت تنفيذ اخليارإمكانية لتحقيق الربح املرتفع إسعر التنفيذ يعين ان هناك  عرتفإذ ا إ ،وسعر خيار الشراء

 .2ذا ما مت تنفيذ اخليارإمكانية لتحقيق الربح املرتفع إعلى مقابل أن مشرتي خيار البيع سيكون مستعدا لدفع سعر إف
مكانية تقلب سعر املوجود حمل التعاقد إزدادت إطول أمتد تاريخ تنفيذ اخليارات ملدة إكلما  :تاريخ التنفيذ :رابعا

و أن سعر اخليار )بيع إنتيجة لذلك ف و املخاطرتزداد  يأوبالتايل تزداد احتماالت الربح أو اخلسارة لطريف التعاقد 
رى بأن بائعو اخليارات )احملررون( عادة ما نلذلك  ،شراء( سيزداد لتعويض املخاطرة املرتفعة الناجتة عن طول مدة العقد

قصر أجل أكثر مما لو حدد خيارات ذات أ ،% 03كرب مبقدار أشهر( عالوة أ6جل )أيتقاضون على اخليارات ذات 
كرب كلما أو البيع ستكون أالشراء من خيارات  احتمالية تنفيذ أيإن وذلك أل ،الضمينشهر( على نفس املوجود أ 7 )

ستحقاق على  بني سعر اخليار واخليار حىت اإل طرديهن هناك عالقة أطال الوقت حىت االستحقاق ومن اجلدير بالذكر 
 .3خيار البيع والشراء كل من
ن شراء خيار الشراء يعد بديال لشراء السهم ذاته وملا كان شراء السهم ذاته قد أاملعروف  :ر الفائدةاسعأ :خامسا

رتفاع تكلفة شراء السهم مما يدفع إىل إسعار الفائدة يؤدي أرتفاع إن إموال الالزمة لذلك فقرتاض األإيتطلب 
وعلى ضوء  ،بسعر معني رخص وهو شراء خيار الشراء والذي يعطي حلامله حق شراء السهمىل البديل األإاملستثمرون 

فة رتفاع قيمة اخليار نظرا إلقبال املستثمرين على شراء اخليار لتفادي تكلإىل إسعار الفائدة يؤدي أن ارتفاع إذلك ف
 .4ها للحصول على األموال الالزمة لشراء السهم ذاتهاالقرتاض املرتفعة اليت جيب دفع
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سعار الفائدة يرغب املستثمرون يف االستفادة من الرفع املايل الذي توفره أرتفاع إنه مع أىل إReilly  ويشري  
بدال من شرائه نقدا واستغالل عقود اخليار من خالل دفع عالوة قليلة نسبيا مقارنة بالقيمة السوقية للموجود الضمين 

ن يزداد أتفعة وعليه يتوقع يرادات مر إن حيصل من خالهلا على أخرى يتوقع أويف جماالت ،املتبقي الستثماره املبلغ
ذ أن إ ،خر من العمليةعلى خيارات الشراء وبذلك يزداد سعرها يف السوق اما خيارات البيع يف الوجه اآل الطلب

موال الناجتة عن البيع يف ستثمار األإو أىل بيع املوجود الضمين نقدا إسعار الفائدة قد يدفع املستثمر أرتفاع إ
على بدال من شراء خيار البيع وبذلك سينخفض الطلب على خيار البيع أه عوائد خرى قد حتقق لأستثمارات ا

 .1ونتيجة لذلك ينخفض سعره يف السوق
فرتاض إفب ،على القيمة الزمنية للخيار تأثريللمدة املتبقية من حياة اخليار  :المدة المتبقية من حياة الخيار :سادسا

الذي مدته املتبقية  ن مثن اخليارإف ،عدا املدة املتبقية حىت هناية اخليار وجه فيماوجود خيارين متماثلني يف خمتلف األ
 ىل تفاوت القيمة الزمنية.إويرجح ذلك  ،أعلى باآلخركرب باملقارنة أ

كرب للحصول على اخليار كلما طالت املدة املتبقية أن يكون مستعدا لدفع مبلغ أبالنسبة ملشرتي خيار معني فال بد  
ومن ناحية أخرى فكلما زاد النطاق الزمين للخيار زادت املخاطر بالنسبة للبائع لذلك فهو يطلب  اخليارمن حياة 

 . premiumأعلى  مكافأةو أمثن 
ن عنصر الزمن ليس يف أن يعرف أفالبد على صاحب هذا اخليار  –ذا ما مت احلصول على خيار معني إ 

ن البائع يستفيد من مرور إبينما على العكس ف ،نفاذ اخليار ن القيمة الزمنية تصبح صفرا عند تاريخأصاحله مبعىن 
خرية من حياته مقارنة سابيع القليلة األالزمن كما يالحظ ان القيمة الزمنية للخيار تضمحل او تنخفض بسرعة يف األ

 ببداية حياة اخليار.
سعار خيارات الشراء والبيع خالل الثالثة أن إف ،قرش 0022يفرض ثبات سعر سهم معني عند مستوى  :مثال

 :خرية هي كما يليشهر األأ
شهر قبل تاريخ أثالثة  

 تنفيذ
 القيمة يف تاريخ التنفيذ  شهر قبل تاريخ التنفيذ شهران قبل تاريخ التنفيذ

 صفر 022 033 023 0022خيار شراء ابريل 
 صفر 20 006 030 0022خيار بيع ابريل 

 .320، 322ص:، ص مرجع سابقعبد الغفار حنفي، : المصدر 
كذلك احلال بالنسبة للقيمة   ،ن القيمة الزمنية للخيار منتهيةن قيمة اخليار يساوي صفر ألأخري يالحظ يف العمود األ

 .2احلقيقية للخيار فهي تساوي الصفر
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خنفاض سعر السهم إىل إتوزيعات نقدية  بإجراءيؤدي قيام الشركة املصدرة للسهم  :جراء توزيعات نقديةإ :سابعا
ففي حالة خيار الشراء  يؤدي  ،على الفرق بني سعر املمارسة وسعر السهم وبالتايل على قيمة اخليار بالسوق مما يؤثر

ىل اخنفاض سعر السهم بالسوق وبالتايل تقليل فرص قيام حامل اخليار مبمارسة حقه يف إجراء مثل هذه التوزيعات إ
 .1خنفاض يف قيمة اخليارإىل إمما يؤدي  شراء السهم

يعد عقد اخليار سلعة ميكن بيعها وشرائها يف السوق ويكون لقوى العرض والطلب تأثريا   :العرض والطلب :ثامنا
ما ازداد العرض  وإذا ،بنوعيه ازداد سعر اخليار،فكلما ازداد الطلب على عقد اخليار ،واضح على سعر هذه السلعة

 .2خنفاض سعر اخليارإىل إن ذلك يؤدي إمن هذه العقود ف
  العوامل المؤثرة في سعر الخيار :(2الجدول رقم )

)تحرير(خيارات شراء العامل الرقم
 الشراء

)تحرير(خيارات شراء
 البيع

 - + 0Sصل( سعر السهم )األ 1
 + - xسعر التنفيذ  2
 + - r املخاطرسعار الفائدة اخلالية من أ 3
 - + Tالوقت املتبقي حىت تاريخ التنفيذ  4
 - + σدرجة تقلب سعر السهم  5

 .06 :ص ،مرجع سابق ،سعيد مجعة عقل ،مؤيد عبد الرمحان الدوري :المصدر

 نواع عقود الخيارأ :المطلب الرابع

تتعدد وختتلف صوره حبسب طبيعة العملية أو حملها أو بعض  وإمنا ،ال يقتصر عقد اخليار على صورة واحدة 
 :وتتمثل فيما يلي واألنواعوقد تناول االقتصاد ديون مجيع هذه الصور  ،آثارها

 لى نوع الخيار محل العقدإنواع عقود الخيار بالنظر أ الفرع األول: 
ن يشرتي أأي املشرتي احلق ب وليكون عقد خيار الشراء عندما يعطي للطرف األ :callعقد خيار الشراء  .1

صال معينا بكمية معينة وبسعر معني ويف تاريخ معني أ émetteurذا ما رغب من الطرف الثاين أي احملرر إ
تفاق وذلك مقابل حصول الطرف الثاين )احملرر( من املشرتي على فرتة زمنية معينة حسب اإل و من خاللأ

اعاله خليار الشراء يكون حمرر اخليار ملزما ببيع االصل حمل وباملفهوم  ،عالوة معينة حتددها شروط العقد
 .3ذا ما رغب مشرتي اخليار بتنفيذ العقدإالعقد وفق الشروط اليت يضمنها وذلك 
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ب اخليارات يف وقت تمن مكت قتناءصل )كاألسهم( حق اإلكما متنح خيارات الشراء ملالك األ
وهنا عند ارتفاع سعر  ،دواته سريتفع خالل فرتة التعاقدأ وأن سعر سلعته أمستقبلي حيث يتوقع هذا املالك 

 .1نتهاء حق اخليارإضافية لبيعه بربح قبل إصل ترتفع قيمة اخليار مما حيقق فرصة األ
ذ يكون لصاحب إ ،لتزام بالشراءو النداء لصاحبها احلق يف الشراء وليس اإلأوأيضا تعطي خيارات الشراء 

صل عن السعر احملدد السابق ذا اخنفض سعر األإعر حمدد متفق عليه وبالتايل صل بساخليار احلق يف شراء األ
رتفع سعر إذا إذ ميكنه الشراء من السوق بالسعر املنخفض يف هذه احلالة وعلى العكس إتفاق عليه اإل
 .2تفاق عليهصل بالسعر املنخفض السابق اإلاألن يشرتي أصل يكون لصاحب اخليار األ

يطلق عليه  LVMHسهم شركة أيعطي احلق يف شراء  0202خيار شراء تاريخ استحقاقه ديسمرب  نعترب :مثال
ن حامل اخليار إف €50قل من أذا كان سعر السهم السوقي يف تاريخ التنفيذ إ السهم الضمين ) السهم حمل التعاقد(.

 .3بالتايل حامل اخليار ينفذ العقد ،€50على من أذا كان سعر السهم السوقي إبالعكس  ،ميتنع عن تنفيذ العقد
ذا ما رغب للمحرر )البائع( إن يبيع أيقصد خبيار البيع عندما يكون لطرف احلق يف  :putعقد خيار البيع  .2

حتددها وذلك مقابل حصول احملرر من البائع على عالوة معينة  ،صول بسعر حمدد يف تاريخ حمددأخيار بيع 
. ولدى املستثمر البائع دافع للتعاقد لتوقعه من قيمة العقد % 3 -0شروط العقد واليت ترتاوح عادة بني 

وهبذا املفهوم يصبح حمرر خيار البيع ملزما بأن يشرتي من بائع اخليار صل خالل فرتة العقد اخنفاض قيمة األ
 البائع يف تنفيذ العقد.ووفق الشروط اليت يتضمنها ذلك العقد ويف حالة رغبة 

 لى تاريخ التنفيذإنواع عقود الخيار بالنظر أ الفرع الثاني: 
و أمريكي هو ذلك العقد الذي يعطي ملشرتي اخليار احلق يف شراء عقد اخليار األ :األمريكيةالخيارات  .أ

صول من طرف آخر )حمرر اخليار( بسعر متفق عليه مقدما على أن يتم التنفيذ يف أي وقت بيع األ
نتهاء فرتة إميثل تاريخ  ،نتهاءنتهائه وتاريخ اإلبرام العقد حىت التاريخ احملدد إلإخالل الفرتة اليت متتد منذ 

 .4مريكيصالحية اخليار األ
و بيع أوريب هو ذلك العقد الذي يعطي ملشرتي اخليار احلق يف شراء عقد اخليار األ األوربية:الخيارات  .ب

 .5وهو تاريخ االستحقاق فقط ن التنفيذ يكون حمددأ إال ،صول بسعر متفق عليه مقدمااأل
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 نواع عقود الخيار حسب التغطيةأ الفرع الثالث: 
حمل العقد ليتم  سهمأعقود اخليار املغطاة هي عقود تنطوي على متلك :عقود الخيار المغطاة .0

ن حيدث هو أما ميكن  ءسو أ ،قل خطورة بكثري من عقود اخليار غري املغطاةأوعقود اخليار املغطاة ،تسليمها
 سهم بأسعار أقل من قيمتها السوقية.ببيع األ  عقد اخليار هو مطالب و بائعأن املستثمر أ
 ،$67كان سعر السهم   ،سهم على عقدين خليار الشراء على السهم 022مستثمر يف و م أ قرر شراء  :مثال

من سعر  % 32من  لإلقراضحساب اهلامش يسمح للمستثمر  ،$ 3اخليار هو  ، وسعر$62وسعر التنفيذ 
 هم وعليه سال

0022 $ = 022*3 $ . 
 :1دىن من النقد املطلوب يف البداية من املستثمر للصفقات هيوبالتايل احلد األ

0.222 =0.022- 6.722-00.622 
ولذلك  ،هي عقود ال ميتلك فيها حمرر العقد )البائع( لألصول موضوع العقد :عقود الخيار غير المغطاة  .0

 .2ىل املشرتيإصل من السوق مث تسليمه ىل شراء األإن البائع سيضطر إختار مشرتي العقد التنفيذ فإذا إ
 ساس الربحيةأنواع عقود الخيار على أ :الفرع الرابع

 :وتشمل فيما يلي 
كرب من سعر التنفيذ احملدد يف أذا كان السعر السوقي إيكون خيار الشراء مربح  :خيارات الشراء المربحة .0

 .العقد
 .قل من سعر التنفيذأذا كان السعر السوقي إخيار الشراء غري مربح  ويكونالمربحة:خيارات الشراء غير  .0
 .التنفيذذا تساوى سعر السوق مع سعر إ ،يكون خيار الشراء متكافئالمتعادلة:خيارات الشراء  .7

 

 

 

 

 

                                                           
 1- John c. hull ,options, future and other derivatives ,prentice hall, upper saddle river,  new jersey  ,fifth edition 
,Toronto ,p:159 

 .03، ص: مرجع سابق، المشتقات المالية ) المفاهيم، ادارة المخاطر المحاسبة(طارق عبد العال محاد،  -2
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 :كما يوضحه الشكل التايل.1وحيدث العكس بالنسبة خليار البيع
 عقود الخيار حسب الربحية:(3رقم ) الجدول

 عقود خيار البيع عقود خيار الشراء بيان
 الخيار المربح

In-The-Money 
 الخيار غير المربح

Out-of-the-money 
 الخيار المتكافئ

At- the-money 

 سعر السوق <سعر التنفيذ
 
 سعر التنفيذ سعر السوق>

 
 = سعر التنفيذسعر السوق

 

 سعر التنفيذ سعر السوق>
 

 سعر السوق <سعر التنفيذ
 

 سعر التنفيذ =سعر السوق
 

 .06 :ص،مرجع سابق،المحاسبة(،ادارة المخاطر،المشتقات المالية )المفاهيم،طارق عبد العال محاد :المصدر

  (Warrantsصكوك شراء االسهم ) الفرع الخامس: 
ىل إدوات املالية غري املعروفة حىت بالنسبة للكثري من املستثمرين و ( من األWarrants)تعترب هذه الصكوك  

عمليات معقدة  مرتفعة وأهناليها على أهنا متطورة جدا وتصاحبها خماطر إحيث كان ينظر  ،ورباأوقت غري بعيد يف 
 .2يقتصر التعامل فيها على قلة من املختصني

 لتزاموليس اإل ،ويعطي حلاملها احلق ،حيث يعرف هذا الصك بأنه أداة مالية قابلة للتداول يف البورصة 
ن مدة حياة أحيث ،ويف تاريخ معني ) تاريخ االستحقاق (بالشراء أو البيع ألصل ضمين بسعر ثابت )سعر تنفيذ( 

 .3( تتوقف عند هذا التاريخWarrants)سهمصكوك شراء األ
و الفلسفة أ ،ةيعو شهادة التملك ( وخيار الشراء يتمثل بالطبأسهم )وجه الشبه بني صكوك شراء األأبرز أو  

سهم خالل مدة قتناء األإذ حيق للمستفيد يف شهادة التملك التعبري عن رغبته يف إ ،يتمخض عنها كال النظامنياليت 
ن على الشركة املصدرة إبدى رغبته يف تنفيذ العقد فأما  وإذاحمددة تكون للسهم خالل هذه املدة قيمة سوقية معينة 

 .4صدرهتاألتزاماهتا فيما يتعلق بتلك اخليارات اليت إتنفيذ حىت تستطيع  ،سهم هلذا اخليار تنفيذ برنامج شراء األ
جتاه إ ،على سند ما swaptionقريبة نسبيا من خيارات املبادالت  (Warrants)وتعد شهادات التملك  

لتزام بالتنفيذ حىت ن للمشرتي احلق وليس عليه اإلأحيث  ،مصدر معني وسعر معني ويف وقت مستقبلي حمدد
 .5النهاية

 
 

                                                           
 03،06،ص ص:نفس المرجع سابق - 1
 .003، ص: مرجع سابق، األوراق الماليةجبار حمفوظ،  -2

3- Rolande Bellegarde, Euronext paris, mini-guide bourse, paris, mars 2006, p:18. 
 .066ص:، مرجع سابق إسراء فهمي ناجي، -4
 .032،ـ ص: مرجع سابقهوشيار معروف، -5



 الخيارات وإدارة المخاطر المالية                    الفصل الثاني:
 

 
776 

 

 (stock-optionsسهم )خيارات األ الفرع السادس: 
قامة سوق للتجارة اخليارات يف شيكاغو الذي إزداد التعامل مع هذا النوع من اخليارات بشكل كبري مع إلقد  

 ول سوق منظم لتجارة اخليارات.أيعد 
 ،وبسعر متفق عليه ،سهمو بيع عدد حمدد من األأسهم هي عقود تعطي احلق حلاملها يف شراء وخيارات األ 

حامل  من قبلوهي غري ملزمة التنفيذ  ،وذلك مقابل عالوة يدفعها مشرتي اخليار للكاتب ،وخالل مدة زمنية حمددة
 اخليار على خالف الكاتب للخيار.

خر حول سهم يكون لكل طرف من طريف العقد توقعات معاكسة لتوقعات الطرف اآلويف عقود خيارات األ 
 :يتسهم وعلى النحو اآلسعار هلذه األألحتمالية تغيري اإ

 سفل.ىل األإو رمبا يتحرك أن سعر السهم سوف يبقى ثابتا أكاتب خيار الشراء يتوقع ب .0
 سهم.سعار األأرتفاع إو أعلى نسبيا أمشرتي خيار الشراء يتوقع بأن سعر السهم سوف يكون  .0
سعار أرتفاع إعلى )ىل األإو رمبا يتحرك أن سعر السهم سوف يبقى ثابتا تقريبا أكاتب خيار البيع يتوقع ب .7

 سهم(.األ
 1سهم(سعار األأخنفاض إسفل )ىل األإن سعر السهم سوف يتحرك أمشرتي خيار البيع يتوقع ب .0

  SIOسهم عقود الخيارات على مؤشرات األ الفرع السابع:
مرة يف العامل عام  ألولسهم الفردية حيث عرفت كثر حداثة من عقود اخليارات على األأتعترب هذه العقود  
ويقرتن هذا النوع ببعض  ،وربا ويف آسياأوقد تطورت اخليارات على املؤشرات يف عدة دول أمريكا ويف  ،0227

ن بائع إف ،ذا طلب منه ذلكإسهم أن يسلمها ذ بينما يستطيع بائع األإ ،سهمالعيوب غري املتوافرة يف خيارات األ
نه قد يصاب ببعض إوحىت لو حدد ذلك ف ،حافظة مماثلة لتلك املوجودة يف املؤشرن حيوز أخيار املؤشر يصعب عليه 

لتزام بالتسوية النقدية ) فإجراءات التسوية تتم نقدية بدل التسليم الفعلي للمؤشر( لذلك قد اإل عن اخلسائر الناشئة
ال الالزمة إلجراء التصفية مو كي حيصل على األ  ،قل من السائد يف السوقأسهمه بثمن رمبا يكون أىل بيع إيضطر 

 .2ىل آخرإسهم تتغري من وقت خاصة وأن أسعار األ
نذكر منها  ،سهممتاحة على جمموعة متنوعة من مؤشرات األ Sioكانت   0227عتبارا من بداية عام إو  

 .3.ومؤشر بورصة نيويورك S.P500مؤشر  :على سبيل املثال
ساسا لتسليم أختيار املؤشرات هو أنه ال يوجد حمل إو سهم الفردية ختيار األإإن الغرض اجلوهري بني  

ذا ما طلب املشرتي تنفيذ عقد اخليار فتسوية عقود تلك املؤشرات هي بالضرورة تسوية إو الشراء أسهم حمل البيع األ
ة ن حيصل املشرتي على الفرق بني القيمة السوقيأأي مبعىن  ،وذلك على وفق لسعر املؤشر يف السوق احلاضر ،نقدية

                                                           
 .027، 020، ص ص: مرجع سابقحاكم الربيعي، وآخرون،  -1
 .020ص: مرجع سابق،مسرية حمسن،  -2
 .22:، صمرجع سابق، المشتقات المالية، إدارة المخاطر المحاسبيةطارق عبد العال محاد،  -3
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ذا كان إو حيصل عن الفرق بني سعر التنفيذ وبني القيمة السوقية للمؤشر أختيار شراء إذا كان إللمؤشر وسعر التنفيذ 
 .1ختيار بيعإ

 ستراتيجيات عقود خيار المؤشرات السوقيةإ 
تلك العقود املتعلقة باألسهم  SIOسهم تشبه االسرتاتيجيات اخلاصة بعقود خيارات املؤشرات السوقية األ

يف  ،رتفاع يف السوق بشراء عقود خيارات الشراءإحيث يقوم املستثمرون الذي يتوقعون حدوث  ،الفردية
وتكون اخلسائر القصوى  ،حني يقوم املستثمرون الذين يتوقعون هبوط يف السوق بشراء عقود خيارات البيع

 .2حمددة ملقدار العالوة بسبب الرافعة املالية املرتبطة بعقود اخليارات النامجة عن هاتني االسرتاتيجيتني
  Currency  Optionsخيارات العملة  الفرع الثامن:

ن أمث ما لبثت بورصة شيكاغو  0220عام  فيالدلفياالتعامل خبيارات العمالت ألول مرة يف بورصة  أبد 
الدوالر :جنبية حمدودة يف العمالت الرئيسية التاليةواخليارات املتاحة يف الوقت الراهن على العمالت األ ،تبعتها

 . AUDسرتايل الدوالر األ ،CADالدوالر الكندي  GBPالني الياباين  ،USDمريكي األ
 مر خيتلف يف حالة عقود ن األإف ،(سهما022سهم )وبينما يغطي عقد اخليار الواحد على األ 

ىل أخرى وجند يف بورصة إن حجم العقد خيتلف من عملة أذلك  ،جنبيةاخليارات املدرجة على العمالت األ
 .3فيالدلفيا

 option on futureالخيارات على المستقبليات  الفرع التاسع: 
أن أول  إال( 0263ىل عام )إن عقود املستقبليات قد ظهرت منذ مدة طويلة وهي تعود أعلى الرغم من  

ول عقد خيارات من هذا النوع هو عقد خيارات أوكان  0220عقود خيارات على املستقبليات قد ظهر عام 
مث جاءت بعدها خيارات مستقبليات اليورو دوالر وكان ذلك  ،(t-Bondsمريكية )املستقبليات لسندات اخلزينة األ

تفاقات بني مشرتي وبائع متنح إن تعريف خيارات املستقبليات بأهنا وميك ،يف بورصة شيكاغو التجارية 0223عام 
مقابل عالوة  ،و قبل تاريخ انتهاء الصالحيةأيف  ،و بيع عقد مستقبلي بسعر حمددأحامل العقد احلق يف شراء 

 .5املستقبليجل اخليار متقدما على تاريخ استحقاق أنتهاء إ.واخليار املستقبلي هو خيار يكون فيه تاريخ 4معينة
 
 
 

                                                           
 .332، ص: مرجع سابق، اإلدارة المالية المتقدمةحممد علي إبراهيم العامري،  -1
 .020 -22:، ص صمرجع سابقطارق محاد،  -2
 . 36: ، صمرجع سابق مؤيد عبد الرمحان الدوري، سعيد مجعة عقل، -3
 .072:، صمرجع سابقحاكم الربيعي وآخرون،  -4
 .362، 332:، ص  صمرجع سابق ،اإلدارة المالية المقدمةحممد علي إبراهيم العامري،  -5
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 خيارات اسعار الفائدة الفرع العاشر:
قراض مبلغ معني وألجل معني إقرتاض /إاحلق يف و مالكه أسعر الفائدة بأنه خيار يعطي حامله  يعرف خيار 

ن سعر الفائدة أن حامل اخليار يكون قد حصل على ضمان بإوذلك يف تاريخ الحق جتري حتديده سلفا وهكذا ف
و سيقبضه عن مبلغ معني قد مت تثبيته سلفا وذلك مقابل دفع مبلغ معني )مكافأة او عالوة( وتأخذ أالذي سيدفعه 

 هذه العالوة بشكل نسبة مئوية من الصفقة قيد الضمان.
 :وتأخذ هذه اخليارات النوعني التاليني

ساسي هنا وهدفه األ ،ن حامل هذا اخليار ال يكون ملتزما بتنفيذ هذه الصفقةإ :خيار المقترض )الشراء( .أ
اليت يتوقع فيها ألسباب حوال قرتاض يف املستقبل خاصة يف األنه علم مسبقا بأقصى كلفة ستحملها لإلأ

ىل هذا النوع من اخليارات إوهكذا ينظر  ،سعار الفائدة على عملية معينةأرتفاع يف مستوى إمعينة حدوث 
 .1غايات املضاربةن كان ممكنا استخدامه لإعلى أنه حتوطي بطبيعة حىت و 

ن يودع )يقرض( مبلغا معينا لتزام ألميثل خيار املقرض خيار يتيح حلامله احلق وليس اإل :خيار المقرض .ب
 libor(بسعر فائدة حمدد )عادة ما يكون مربوطا بسعر شهور 6و أشهور 7 حمدد ) ألجلبعملة معينة 

ال يقل عن مستوى  يؤمن هذا اخليار حلامله احلصول على سعر فائدة ،سلفا وذلك يف موعد حمددألجل 
 و حمرر هذا اخليار.أمعني هو سعر التنفيذ الذي يلتزم به بائع 
و أ بإيداعن حامله ال يلتزم إجله فأنه عند تنفيذ اخليار يف هناية إوكما هو احلال بالنسبة خليار املقرتض ف

رق بني سعر الفائدة السائد يف فتتم التسوية بصورة نقدية عن طريق حساب ال وإمنا libor قراض مبالغإ
 2.فائدة السائد يف السوق التنفيذي السوق وسعر الفائدة التنفيذي عن طريق حساب الفرق بني سعر ال

  )الخيارات الخارجية )الخيارات غير العاديةExotiques options:ن اخليارات غري العادية تتم بسعر إ
كثر تعقيدا أخيارات  ألهناو املوازية أمستوى السوق احلرة  هنا تعرض علىأكما ،رباح كبريةأالتنتج  فإهناقل أ

 .3وبالتايل فهذه اخليارات تستخدم لتغطية املخاطر،بعاد مضاربية كبريةأوذات 
و سلة من قيم أوهو خيار يعتمد عائده على حمفظة :Basket optionsخيارات المحفظة )السلة(  .1

وهذه املوجودات قد تشمل أي معدل موزون لقيم موجودات احملفظة مهما كان طبيعة  ،موجودات معينة
ساس نقدي أوعادة يتم التعامل هبذا النوع من اخليارات على  ،وزان تأخذ قيم موجبةن األأتركيبها طاملا 

 . CACسهما  02سهم الفرنسي ذو مثلة عليها هو خيار الشراء على مؤشر األحد األأو 

                                                           
 .020، 027:ص ص،0200، دار املسرية، األردن،، إدارة المخاطرشقريي نوري موسى، حممود إبراهيم نور، وسيم حممد احلداد، سوزان مسري ذيب،  -1
 .023 -023:نفس املرجع السابق، ص  ص -2

polytechnique, CMAP, plaiseau  couverture des risques dans les  marches  financiers, EcoleNicol El karoui,  -3

cedex, 2003-2004,  p:19.  
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ة اليت أفاملنش ،سعار الصرفأيعترب استخدام خيار السلة شائعا يف الوقت احلاضر للتحويط من خماطر تقلب 
قل بشرائها خليار أجمموعة من العمالت تستطيع التحويط بكلفة  سعار صرفأىل خماطر تقلب إتتعرض 

 شرتت خيارات على كل عملة تتعامل هبا بشكل منفرد.إالسلة مما لو 
فعند ممارسة حق اخليار اآلسيوي ال  ،ويطلق عليها كذلك خيار متوسط السعر :الخيارات اآلسيوية  -2

ينظر ملتوسط  وإمنا ،وريبنقضاء العقد كاخليار األإمريكي أو عند ىل السعر اثناء مدة العقد كاخليار األإينظر 
بينما قلة قليلة جدا تتعامل وفقا  ،ساس املتوسط احلسايبأالسعر طوال مدة العقد وحيتسب السعر على 

 للمتوسط اهلندسي.
 عتماد على السعر املتوسط لألصل اخليارات اآلسيوية هي اخليارات اليت تكون تدفقاهتا حتسب باإل

 .1وحيسب على أصغر جزء من حياة اخليار . ،حمل العقد
يف تاريخ االستحقاق  هيسمح هذا النوع من اخليارات حلامل :look back option خيارات الرجوع  -3

نشائه وحىت تاريخ إسعار اليت بلغها خالل فرتة حد األأساسي وخيتار سعار املوجود األأن يراجع أ
ساسي وقد يكون املوجود األ ،على ربح ممكنأنه سيختار السعر الذي حيقق له إوبالطبع ف ،االستحقاق

سواق ويتم التداول معظم هذه اخليارات يف األ ،سهمأو مؤشر أو سلع أجل آو عقد أعقد مستقبلي 
 . 2( OTCاملوازية )

نواع اخليارات اليت ميكن تنفيذها فقط يف تواريخ أحد أوهي  :bermuda option  خيارات برمودا -4
ويف ذات الوقت ال تعترب  ،مريكيةأولذلك ال تعترب هذه اخليارات  ،و كل ربع سنةأحمددة مثل كل شهر 

 مريكا اجلنوبية.أىل مثلث برمودا مقابل إولذلك يطلق عليها هذه التسمية نسبة  ،ه الطرازبيور أ
حد انواع اخليارات مقدما والذي سيصبح فاعال أويقصد به شراء  : forword start option خيار -5

 ن هذه اخليارات يتم بيعها يف بداية التعاقد مقابل عالوة تدفعأمبعىن  ،يف تاريخ زمين حمدد يف املستقبل
نه يتحدد عندما يصبح اخليار فاعال بعد مرور إف ،جل اخليار ماعدا سعر التنفيذأكما يتم حتديد   ،مقدما

وغالبا ما  ،ITMمكانية الربح" إولذلك يباع هذا النوع من اخليارات يف حالة " داخل  ،مدة زمنية معينة
 .3يكون سعره مرتفعا
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 عقود الخيار بمزايا وعيو  :المطلب الخامس
سنعرض أهم املخاطر اليت تنجم عن التعامل هبا فيما  وأيضا ،هم املزايا اليت تتميز هبا عقود اخليارأسنعرض 

 :يلي
 مزايا عقود الخيار :ولالفرع األ
 :توجد عقود اخليارات لتحقيق هدفني رئيسيني 

 سعار عند تقلبها يف فرتات قصرية.حتقيق العوائد من فروقات األ .أ
 خماطر السوق. فيفمن تقلبات السوق وبالتايل تستخدم اخليارات لتجاوز او لتح التحوط .ب

كما تتوىل   ،سعار اخليارات حمددة وذلك حيث ميكن عندها البيع والشراءأستمرار إومما يضمن اهلدف الثاين هو 
سواق أهم أمان للعقود املعنية ففي و م أ اليت تضم سواق املالية بدور صمام األمؤسسات متخصصة يف األ

هناك  ،AMEXمريكية سهم األوسوق األCBOE اخليارات العاملية مثل سوق خيارات جملس شيكاغو 
جناز مهمات السوق الثانوية خليارات الشراء والبيع حيث يقوم إاليت تتوسط يف  OCCمؤسسة تصفية اخليارات 

و لتسليم حصص أستالم لإل OCCشر مع املستثمرين والبائعني بعد التفاوض مع السماسرة بالتعامل املبا اممثلو 
 خرى املتعلقة بتنفيذ العقود املتفق عليها.النشاطات األ وإلجنازسهم األ

و بيع اخليارات حلساهبم اخلاص وذلك أيقومون عادة بشراء و السماسرة أ ،ن املتاجرينإوفضال عن ذلك ف 
و حىت مضاربني يبحثون أحىت جيدون مستثمرين معروفني بالتحوط  هبا حتفاظواإلبغرض تداوهلا يف السوق املالية 

 سعار.عن فروقات األ
هتمام غالبية املستثمرين إن دور اخليارات يف احلماية والتحوط ضد خماطر االستثمار يظهر عندما نالحظ إ

وكذلك احلال بالنسبة  ،سعار السندات اليت يتم شرائها يف املستقبلأرتفاع إيرتكز يف التحوط ضد هبوط العوائد و 
حد البنوك أذا توقع إ :مثال ،قرتاضرتفاع تكاليف اإلإللمقرتضني الذين يهتمون باستخدام اخليارات لتجاوز خماطر 

ن هذا البنك يقوم بشراء خيار بيع سعر مثال إمن تكلفة فائدة الودائع ف بأكثرسعار السوق للفائدة سرتتفع أن أب
ىل نقود سائلة لشراء ما إسعر الفائدة وبالتايل يعمل على حتويل مستقبليات البنك   رتفاعإدينار بسبب  23

دىن وبذلك ميكن من خالل هذا الربح تعويض جزء من أخرى بسعر سوقي أيقابله من عقود مستقبليات 
 .1على للنسبةقرتاض األتكاليف اإل

 مخاطر عقود الخيار الثاني:الفرع 
 خرىهدافها األأقد طغى على  ،اهلندسة املالية التقليدية املعاصرةهداف أإن التغطية كهدف من 

احللول التغطية برز هذه أللتغطية كان  فرتاضيةإصبحت وكأهنا معنية فقط بالبحث عن حلول أحىت 
ىل استحداث إنصرف االهتمام يف العقود الثالثة املاضية وجبدية عجيبة إوهكذا  ،باستخدام املشتقات املالية
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كنها واقعيا متجهة للغرض ل ،ملنتجات اليت حتتمل الغرض التحوطي وتسوق حتت شعارهسيل من ا
كرب قدر ممكن أوهذا هو املقصود من عقود اخليارات املالية حيث الغاية منها هو احلصول على  ،1املضاريب
 بأسرع وقت وبأقل خماطرة. ،من الربح

ن إلذلك ف ،قانونا غايتها حتقيق مصاحل متبادلة للطرفنيو  العقود املتعارف عليها شرعا ن كافةأومن املعلوم 
 ،خر وهو خمالف لكافة العقود املتعارف عليهامضرة الطرف اآلو  حد طرفيهأنتفاع إالعقد الذي يرتتب على 

سواق أضطرابات يف إمما خلق  ،سعاراألعلى فروقات من عقود اخليار هو املضاربة فالباعث ن إوعليه ف
 .2ليةاباألزمة املنتهت إوراق املالية األ

من  واألصول ،صولكثر من األأو أنوع  سعارألخنفاض املفاجئ اإل بأهناخرية واملقصود هبذه األ
املالية وتسمى  لألصولو حقوق ملكية أ ،سهمصول مالية مثل األأ وإما ،ادي كاملعداتاملس املال أر 

زمة األ تأخذفالس املؤسسات اليت متلكها وقد إن ذلك يعين إصول فجأة فاألهنارت إ فإذا ،مشتقات مالية
 .3...و سوق العقاراتأسهم هنيار مفاجئ يف سوق األإاملالية شكل 

 :زمة املالية فيما يليحدثتها عقود اخليار مسامهة بذلك يف حدوث األأثار السلبية اليت ومتثل اآل
 :باألسعاروسيلة لتالعب  ،الشراءعقود خيار  .أ

ن غريه من إف ،خنفاض يف السعرإىل البيع على املكشوف وهو يتوقع إذا جلأ احد التجار الكبار إ 
وبالرغم  ،ىل اهلبوطإجتاه السعر إمر الذي يرتتب عليه األ ،عتباره قائداإالتجار غالبا ما حياكونه يف هذا السلوك ب

ىل بيع عقود إنه يلجأ إف ،سعارجتاهات األإن التاجر يتوجس خيفة من تقلبات السوق وتغري من ذلك وأل
وراق يف مثل هذه نه غري راغب يف تسليم األأوبأسعار زهيدة يغري املشرتين على الشراء رغم  ،اخليارات
وهكذا يتالعب حمرر اخليار باألسعار حسب  ،مل يرتفع سعرها وراق ماحد بتسليم األأكونه مل يطالبه   ،الظروف

 مصلحته.
 :المتعاقدين المتبادلة عقود الخيار ال تحقق مصلحة .ب

وشبه متوازنة من  ،ن كافة العقود املتعارف عليها شرعا وقانونا غايتها حتقيق مصاحل متبادلة للطرفنيإ
حيث  ،مر يف عقود اخليارات خمتلفولكن األ ،خرحدهم وربح اآلأحيث الربح واخلسارة حىت ولو خسر 

ن مكسب مشرتي إخر فآخر ومبعىن اآلحد طريف العقد متثل خسارة للطرف أن كل مكسب حيققه أ
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ن إلذلك ف ،اخليار هو ذاته خسارة املشرتي عواملكسب الذي حيققه بائ ،ئعهبااخليار هو ذاته خسارة 
 . 1هو يشبه القمار ،خرحد طريف مضرة للطرف اآلأنتفاع إهذا العقد الذي يرتتب عليه  

 نماذج تسعير الخيارات المالية :المبحث الثالث
وتكمن امهية  ،حدث ما جاء به الفكر املايل احلديث يف الوقت احلاضرأتعترب نظرية تسعري اخليارات من  

يف يد  أداة هامةحيث تعد هذه النظرية  ،و الكيفية اليت تقيم هبا اخلياراتأالطريقة يف  نظرية تسعري اخليارات
اجملال حصلت يف بداية  هذا  وىل يفاأل ةواإلسهام األخرىدوات املشتقة املهندسني املاليني لتقييم اخليارات وباقي األ

 ،MertonومريتونBlack& scholes   السبعينات عرب البحوث والدراسات اليت نشرها كل من بالك وسكولز
منوذج يطلق  sharpعلى جائزة نوبل يف االقتصاد وبعدها قدم االقتصادي  0223خريين حتصال يف حيث هذين األ
 ي احلدين.عليه منوذج ثنائ

 مفهوم تسعير الخيارات :ولالمطلب األ
فكيف يتحدد  ،و مثنا )العالوة( للبائع لتمكينه من هذا احلقأو البيع يدفع بدال أن مشرتي خيار الشراء إ

حيث ينص عقد  ،ن مراجعة تعريفنا للخيار تفتح لنا الباب يف هذا الشأنإ ثمن العادل الذي يقبل به الطرفان ؟ال
جل أصول بسعر حمدد خالل صال من األأو يبيع له أخر آن يشرتي من طرف أن يكون لطرف احلق يف أاخليار على 

 . و )خيار البيع(أمعني وذلك مقابل عالوة متفق عليها تدفع عند التعاقد يف خيار الشراء 
وهذان  ،تنتهي بعدها ،و حياةأحمددا يكون فيه للعقد قيمة  وأجال ،ن هناك سعرا حمددا للتنفيذإوهكذا ف

اليت تكون هي مثن  Premiumساس الذي تقوم عليه عملية التسعري وبالتايل قيمة العالوة العنصران يشكالن األ
 .2اخليار يف النهاية

و أىل خمرجات إل مبسط للواقع والذي يستخدم مدخالت معينة للوصول يثمت بأنه ،وعليه يعرف النموذج
ومنوذج تسعري اخليارات هو صيغة رياضية تستخدم العوامل املؤثرة بسعر اخليار كمدخالت واملخرجات  ،نتائج معينة

ن السعر السوقي للخيار سوف يساوي إعمل اخليار كما جيب ف فإذا ،القيمة النظرية العادلة للخيار للحصول على
 .3ةلالقيمة النظرية العاد

 :كمايلي  لتسعري اخلياراتساسية وعليه ميكن توضيح املفاهيم األ
 عن قيمة اخليار يف تاريخ عربوت ،و اجلوهريةأحيانا بالقيمة احلقيقية أيطلق على هذه القيمة  :القيمة الذاتية .1

كرب ختيار القيمة األإختاذ قرار التنفيذ ( وحيسب من خالل إاال ) أي حلظة حذا مت تنفيذه إأو  ،االستحقاق
 والقيمة الثانية هي  ،(E)( وسعر تنفيذ اخليار  p)وىل وهي الفرق بني سعر السهم السوقي األ ،من قيمتني

 :يتوكاآل ،الصفر
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(Ca).call Intrinsic Value=Max [(P-E), 0] 

 :حيث
Ca القيمة الذاتية لشراء اخليار = 

Max  كربو اختيار القيمة األأ= دالة تعظيم 
E سعر تنفيذ اخليار = 
P  و يف تاريخ االستحقاق.أختاذ القرار التنفيذ إ= السعر السوقي لسهم عند 
ن حامل اخليار غري ملزم أن تكون قيمة اخليار سالبة طاملا أستحالة إ (Maxوالسبب يف وجود دالة التعظيم ) 

و يف تاريخ ألتنفيذ ختاذ قرار اإدىن من سعر التنفيذ يف حلظة أذا كان السعر السوقي خليار الشراء إبتنفيذ اخليار 
ن للخيار قيمة ذاتية تساوي الفرق بني إف ،ذا كان الفرق بني سعر السهم السوقي وسعر التنفيذ مرحباإما أاالستحقاق 

 :كاأليتن قيمته الذاتية حتسب  إىل خيار البيع فإالقيمتني بالنسبة 

(Po) Put intrinsic value=Max [(E-P), 0] 

   :حيث
Pu 1= القيمة الذاتية خليار البيع. 

 تتكون قيمة حق اخليار من جمموع القيمة الذاتية والقيمة الزمنية. الزمنية:القيمة  .2
Option price =intrinsic value+time value 

 الفرق بني القيمة الذاتية ومثن /قيمة حق اخليارهي وبناء عليه تكون القيمة الزمنية حلق اخليار 
Time value = Option pric- intrinsic value 

 :دنى قيمة لخيار الشراء وخيار البيعأ -3
ذا كان تنفيذ إما أنه سوف يقوم بتنفيذه إن هناك فائدة من تنفيذ اخليار فأذا وجد حامل اخليار بإ 

ذ إة بالسن تكون للخيار قيمة أنه سوف ميتنع عن التنفيذ وهلذا السبب ال ميكن إىل خسائر فإاخليار يؤدي 
 دىن قيمة خليار الشراءأتية متثل ن الصيغة اآلأو ، جبار حامل اخليار على التنفيذإال ميكن 

0……(1), T, E) ≥tC (S 

 :ن القيمة الدنيا له ال ميكن ان تكون سالبة وحسب املعادلة االتيةإىل خيار البيع فإوكذلك احلال بالنسبة 
, T, E)≥0tP(S 

ىل اخليارات إاحلقيقية تكون موجبة بالنسبة  احلقيقية والقيمةالقيمة الدنيا للخيار تسمى بالقيمة  نأو  
 ىل اخليارات خارج النقد.إيف النقد وصفر بالنسبة 
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 :على قيمة لخيار الشراء وخيار البيعأ  -4
عندها سعر ذ سيكون إ ،إن اعلى قيمة خليار الشراء هي عندما يقرتب سعر التنفيذ من الصفر 

 .1ن سعر اخليار يكون مرتبطا بسعر السهمإاخليار مساويا لسعر السهم ونتيجة لذلك ف
 نموذج تكافؤ خيارات الشراء والبيع  :المطلب الثاني

ىل الفرق بني سعر السهم حمل إيقصد بالتكافؤ احلالة اليت جتعل الفرق بني خيار الشراء وخيار البيع مساويا  
وربية وبسعر تنفيذ وتاريخ نفاذ ن التنفيذ بالطريقة األأاخليار والتنفيذ املخصوم )العائد اخلايل من املخاطرة( على فرض 

 :2تيةوعلى وفق الصيغة اجلربية اآل ،واحد
𝑒−𝑟𝑡X-0P= S-C 

  خيار بيع –الغرض من نموذج تكافؤ خيار شراء: 
 :البيع والشراء لغرضني مهايستخدم  تكافؤ 

 ؛تقدير( خيار شراء مالئم خليار بيع ولنفس الفرتات(تقييم  .0
ختاذ إربع ميكن تكراره من خالل وراق املالية األنتهاء ألية ورقة من األن مدفوعات تاريخ اإلأظهار كيف إ .0

 .3خرىوراق املالية الثالثة األاملراكز املالئمة يف األ
 :4ربع فيما يليوراق األل األثمتوت
 (. خيار الشراء.0
 (. خيار البيع بفرتات متطابقة.0
 صول الفورية(.(. الورقة املالية اخلاصة باخليارات )األ7
 انتهاء(. الورقة املالية بدون خماطر واليت هلا استحقاق مطابق لتاريخ اخليار مستحقه مساوية لسعر يوم 0

 اخليار.
 ( Black and scholes) نموذج بالك وسكولز :المطلب الثالث

وروبرت مارتن بإجناز عظيم يف مسائل تقييم عقود  زقام كل من بالك فيشر ومريون سكول 0232يف بداية 
 .6طرح كمرجع لتقييم اخليارات 0237ومنذ صدوره يف  ،5اخليار

                                                           
 .000، 000، ص: مرجع سابقحاكم الربيعي وآخرون،  -1
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 .700، ص: 0222األردن، ، دار املسرية للنشر، مفاهيم تحليل استراتجية:االستثمارخالد وهيب الراوي،  -3
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5.- John c. hull    , options, future and other derivatives, opcit, p: 234. 
6 -Lionel Gabet,Frederic Abergel,Ioane Muni Toke, Introduction aux Mathematiques Financieres,EcoleCentrale 

Paris,Deuxieme annee,S3,version 2010,p:22. 
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يف تقدمي ساسا تعتمد عليه ببيوت السمسرة واملكاتب االستشارية أحيث يعترب منوذج تسعري عقود اخليار  
خرجنا من دائرة أهم من ذلك ويكمن االستخدام الواسع للنموذج يف سهولته واأل ،املشورة بشأن تسعري تلك العقود

 .1ىل تقييم كمي يف شكل منوذج رياضيإوصال لعقود اخليارات التقييم الوصفي متفكك األ
خري كان له هذا األ ،( Black and scholesعطت النموذج الشهري )أكل هذه املسامهات والتطورات  

هذه  ،ستعماله يف وضع تقنيات التحوطإىل إ باإلضافة ،ساليب املستعملة من قبل املستثمرينثري كبري جدا على األأت
 0223ويف  ،0222 ،0222نطالق لتطور مذهل للهندسة املالية يف السنوات إيضا كانت نقطة أعمال هي األ

والنوعية العالية لبحوثهم  لألمهيةعلى جائزة نوبل يف االقتصاد وذلك  حصل كل من )روبرت مارتن ومايرون سكولز
 .02232يف عام  تويف لكن بالك فيشر ،ودراساهتم
ن جمال املخاطر أ ،0222مام مؤمتر باشبيلي العاملي يف باريس سنة أيف مقدمته  *(روبرت مريتون)شار أكما  

 خرى.أاملالية مل يكن ليكتب له هذا التطور لوال النظرية االقتصادية تارة والرياضية تارة 
يف رسالته للدكتوراه الشهرية اليت ناقشتها يف جامعة السوريون بعنوان " نظرية  0222اشيلي يف سنة بلويس  
سئلة جل الرد على األأية من نحركته الربوا وأوجد ،ةدوات رياضية متوافقأمتالك إظهر ضرورة أول من أهو  ،املضاربة

مني املخاطر أن جمال تإف ،حصائيدوات احلساب اإلأمن غري  بأنهوالحظ  ،دوات املشتقةاليت تطرح خبصوص سعر األ
 .3اليومبها سمهية اليت تكتكل هذه األ تأخذن أسواق املالية مل يكن هلا ن األأن يتطور هذا التطور و أاملالية مل يكن له 

 فرضيات النموذج. :أوال
يعتمد على  لزسكو  ،ن منوذج بالكإفرتاضات ولذلك فكل النماذج عادة تستند على جمموعة من اإل 

 :فرتاضات التاليةاإل
 log normal)طبيعي  م( وتأخذ توزيع اللوغاريتRandomlyسهم تتحرك بشكل عشوائي )أسعار األ .1

Distribution ). 
سهم ثابتة خالل فرتة نفاذ ( لعوائد األσحنراف املعياري )معدل العائد اخلايل من املخاطر والتذبذب أي اإل .2

 .4اخليار
 مريكي.وريب وليس األخليار حمل التقييم من النوع األا .3
 ال وجود لتكلفة الصفقات. .4
 سعار معلوم ومتجانس.تباين األ .5

                                                           
 .006، ص: الفكر الحديث في االستثمار، مرجع سابقمنري إبراهيم اهلندي،  -1
خترج من كلية هارفرد لألعمال وحصل علي ماجستري اهلندسة والرياضيات  ، نيويورك يف 1944 متوز  31من مواليد (Robert C. Merton :باإلجنليزية )روبرت ميرتون*

 قتصاداال و يامعهد ماساتشوستس للتكنولوج على دكتوراه 1967 للتكنولوجيا كأستاذ للرياضيات التطبيقية.حتصل عام كاليفورنيا عمل مبعهد 1966 .عام جامعة كولومبيا من
2- John c. hull, options, future and other derivatives, opcit, p: 234. 
3 -Nicol El koori ,opcit, p:13. 

 .002، ص: سابق مرجع ،مؤيد عبد الرمحان الدوري، سعيد مجعة عقل -4

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/1944
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1966
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
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 السوق املايل يتميز بالكفاءة. .1
 .1و ذات كوبون معدومأصول حمل التعاقد ال توجد هبا توزيعات األ .2
 .2ية توزيعات نقدية خالل عمر اخليارأال يدفع السهم  .2
 .3هو مركز رافعة امللكية يف االصل احلايل املعطى من الناحية االقتصادية فان خيار الشراء .6
 4توجد قيود على البيع على املكشوف ومنتجات هذا البيع هي فورية ومتاحة للجميع ال .10

 معادلة نموذج بالك وسكولز :ثانيا
 :وريب تكتب صيغة بالك وسكولز بالشكل التايلالشراء األ خيار  جلأمن  :خيار الشراء .أ

)2dN (rt-X e-)1dSN (C= 

 :وتكتب كالتايلفة التابعة للتوزيع الطبيعي ثامتثل دالة الك N(x)و

 
 

√𝑡,σ-1=d2d 

 :حيث
S؛= سعر السهم السوقي 
Eسعر التنفيذ؛= 
𝑇تاريخ االستحقاق؛ = 
CV= معدل الفائدة اخلايل من املخاطر؛ 
σ5= تقلب سعر االصل حمل العقد. 

 :تقييم خيار البيع .ب
رباح سكولز يف حالة عدم وجود توزيعات األ –( حيث منوذج بالك Put optionلتسعري خيار البيع )

 . callنستخدم فرضية تكافؤ خيار الشراء  فإنناسهم على األ
 :تتضح من العالقة التالية

)
tr-eE+0S( Ce)=, t, xoPe (s 

                                                           
 .702، 702 :ص 11،0200، العدد تقييم المؤسسات من منظور النظرية المالية، مجلة األبحاث اقتصادية واداريةدادان عبد الغين، بن الضب علي،  -1
 .336، ص: مرجع سابق، اإلدارة المالية المعاصرةحممد علي إبراهيم العامري،  -2
 .770ص:  مرجع سابق،، استراتجية–تحليل  –مفاهيم  –األسعار  :االستثمارخالد وهيب الراوي،  -3
 .002ص:  مرجع سابق، الفكر الحديث في االستثمار،منري ابراهيم اهلندي، -4

5  -Andre farber ,Marie-paule laurent ,kim oosterlinck ,hugues pirotie, Finance ,synthese de cours ,exercices corriges , 
pearson education ,France 2004, .p:101. 
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رباح سكولز يف حالة عدم توزيع األ–( من منوذج بالك  cويتم التعويض مبعادلة سعر خيار الشراء )
 :( كما يلي pنستنتج املعادلة التالية لسعر خيار البيع )

)]1dN (-1-os-)2dN (-1[ rt-eEP= 

 .1كما هي يف خيار الشراء 2N(d(ن قيمة أعلما ب
 :ستخدامات نموذج بالك وسكولزا :ثالثا

ىل معادلة تفاضلية لتقييم إدت أفرتاضات النموذج إىل إساس املنطقي لنموذج بالك وسكولز باإلضافة  ن األإ 
لسعر تنفيذه والسعر احلايل  ،صيغة للسعر التوازين للخيار بوصفه دالةىل إوحل هذه املعادلة التفاضلية يوصل  ،اخليار

 ،والوقت لغاية االستحقاق ،ومعدل الفائدة اخلايل من املخاطرة ،ساسيوالتقلب بسعر املوجود األ ،ساسللموجود األ
 .2ن النموذج الرياضي ميثل مببلغ العالوةإوهذا يعين ب
 سعار أوما حتتاجه فعال هو  ،مباشرة بأسعار السهم املستقبلية املتوقعةن اسعار خيار الشراء مل تتأثر بصورة إ

ن املستثمرين ليسوا حباجة للتنبؤ بأسعار أن النقطة املهمة هو إومع ذلك ف ،سهم لتثمني خيار الشراءاأل
 .3السهم يف املستقبل لتقييم خيار الشراء

  Binomial Modelنموذج ثنائي الحدين  :الرابعالمطلب 
ن أويفرتض النموذج  ،مت تطويره من قبل وليم شارب ،بسط مناذج تسعري اخلياراتأعد هذا النموذج من ي 
حتماالت إن إوعليه ف ،ومبعدالت خمتلفة go downو تنخفض أ go upن ترتفع أما إسهم حمل اخليار أسعار األ

حيان بنموذج لذلك يسمى يف بعض األ ،حتمالية للنموذجحترك سعر السهم حبدين هي اليت تتحكم بالتوزيعات اإل
 .odelstate m-tow4ثنائي احلالتني 

 ،اخليارحلقوق  Fair Valueو القيمة احملورية أعتماد على نظرية ذات احلدين لتقدير القيمة العادلة ميكن اإل 
ن حتدث يف أوذلك من خالل تتبع التطورات والتغريات اليت ميكن  ،و خيار بيعأشراء  خيارسواء كانت حقوق 

صول املشتقة وتسمى حبقوق اخليار حيث تبحث سهم والسندات( ومشتقات منها قيمة األولية )األصول األسعار األأ
هنا متثل أساس أسهم والسندات على حنداريه بني التغريات اليت حتدث يف قيم األإجياد عالقة إنظرية ذات احلدين يف 

ىل إعدد من النماذج الفرعية اليت ترتاوح من النموذج البسيط إىل يف الواقع وينقسم هذا النموذج ، 5املتغريات املستقلة
 .6فهناك منوذج ملدة واحد وهناك منوذج ملدين وهناك منوذج متعدد املدد ،النموذج املعقد

 :وفيما يلي نناقش هذه النماذج

                                                           
 .033، 036ص ص: مرجع سابق،  عبد الرمحان بدوي، سعيد مجعة عقل، مؤيد -1
 .333، ص: مرجع سابقحممد علي إبراهيم العامري، اإلدارة املالية املتقدمة،  -2
 .770 :ص تحليل، استراتيجيات، مرجع سابق، مفاهيم.، االستثمار ،خالد وهيب الراوي -3
 .762 :، صمرجع سابقأرشد فؤاد التميمي،  -4
 .707، 700ص ص:  االستثمار في األوراق المالية مدخل للتحليل األساسي والفني: مرجع سابق، حممد صاحل احلناوي، هنال فريد مصطفة جالل إبراهيم، -5
 .363، ص:اإلدارة المالية المتقدمة، مرجع سابقحممد علي إبراهيم العامري:  -6
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 :single période Binomialنموذج ثنائي الحدين لمدة واحدة  -1
وخيارات البيع   call Optionيستخدم منوذج ثنائي احلد للفرتة الواحدة يف تسعري خيارات الشراء 

option put،  ال يف هذا إن للخيار عمر زمين حمدد ولذا يتم ممارسة اخليار أواملقصود بالفرتة الواحدة
 .1التاريخ احملدد

 cd] /(1+-+(1 wcu =[oC(rw).…………((1 :يتكاآلوحيتسب  
 وريب.= هو السعر احلايل خليار الشراء األ oc :أنحيث 

cu  رتفاع سعر املوجود األإ= سعر خيار الشراء يف حال( ساسيsu )   يتكاآلوحيتسب: 
Cu=Max (Su –E ,0) 

 Su=u*So حيث:
U( هي واحد عدد صحيح زائد معدال االرتفاع بالسعر احلايل للموجود االساس =os)  لذلك فان قيمة
(u هي دائما )كرب من واحد.أ 

E .سعر تنفيذ خيار الشراء = 
Cd إوريب يف حال = سعر خيار الشراء األ( خنفاض سعر املوجود االساسيsd)   يتكاآلوحيتسب: 

Cd=Max (Sd –E, 0) 

 o=d*SdS :حيث

D يساسخنفاض بالسعر احلايل للموجود األ= هو واحد عدد صحيح ناقص " معدل اإل (oSلذلك ف )ن إ
 الصحيح.صغر من الواحد أكرب من الصفر لكن دائما " أ( هي dقيمة )

w يتكاآلرتفاع سعر خيار الشراء وحيتسب  إ= وزن احتمال: 
W= (1+r-d) (u-d) 

 :نأحيث 
R املخاطر= معدل الفائدة اخلايل من. 
(1-w و =)إن أ( 1حتمال-w )خنفاض سعر خيار الشراء.إ 

( وسعر خيار شراء املوجود σساسي )املوجود األويوضح الشكل التايل الشجرة ثنائية احلدين لسعر 
 .2يساساأل
 
 
 

                                                           
 .006، ص سابقمرجع مؤيد عبد الرمحان بدوي، سعيد مجعة عقل،  -1
 362، ص: اإلدارة المالية المعاصرة، مرجع سابقحممد علي إبراهيم العامري،   -2
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 .362:ص ،مرجع سابق ،دارة المالية المتقدمةاإل ،براهيم العامريإحممد علي  :المصدر

Sحتمال إخري يقدر بأخذ يف هناية املرحلة بقيمة ذلك مع يف بداية املرحلة هذا األ ،= متثل سعر السهمσ و القيمة أ
ds  حتمالية إمعw-0. 

 wمع احتمالية 

 

 w-7مع احتمالية 

 

U= حتمال حدوثإلسعر السهم خالل املدة املرتبطة ب لألعلى احلركة التضاعفية متثلw   . 

D =لسعر السهم خالل املدة املرتبطة باحتمال حدوث  لألسفل احلركة التضاعفية متثلw-0 ذا هذا يعين إ 
[taux sans risque le+0ومثلما ] E  اخلايل من املخاطر يف بداية الفرتة فان  ألصلتضاف Er تصبح يف

 .هناية الفرتة
 u>r>d :تصبح وعليه
  اذا كانu>r>d وهذا غري واقعي. ،ومن شراء السهم قرتاضكيد من اإلأن املشرتي يستطيع حتقيق ربح إف 
  اذا كانd<u<r ىل السهم وهذه ليست دائما.إقرتاض بدون خطر مرحبة دائما باإلضافة اإل 

  صل حمل التعاقد.هذه الفرضيات تطرح عمليات متتالية لسعر خيار الشراء وخيار البيع على األ
 .u=1.5، S=80،d=0.5،   r=0.1، E+80لدينا  :مثال

 :السهم واخليار ميكن معروف بالشكل التايل تسعري سعر
 

 
 

 :حيث من املمكن تكوين حمفظة كالتايل
 بيع خيار شراء ) مركز قصري( -
 تعين معدل التغطية.  Hحيث  ،سهم )مركز طويل ( او العكس بالعكس Hوشراء  -

 Cu=Max[0.us-E] 

uC 

OC 

Cd 
Sd 

OS 

US 

(b) (a) 

S 

ds 

US 

Us=120 

S=80 

Ds=40 

action 

C 

=40UC 

Cd=0 

Option d'achat 
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 1 تقييم قيمة احملفظة يكون معرف بالشكل التايل: 
 

 

  

Cds-Hds-uC-Hus 
𝐻𝑆 − C =

𝐻𝑢𝑆−𝐶𝑢

𝑟
=

Hds−cd

𝑟
  

 :حنتفظ مثال باملساواة االوىل كالتايل
C =

𝑟 𝐻𝑆−𝐻𝑢𝑠+𝑐𝑢

𝑟
𝐶  ولتكن =

1

𝑟
 [𝐻𝑆(𝑟 − 𝑢) + 𝐶𝑢]  

 :بقيمتها Hونعوض 
𝐶 =

1

𝑟
 [

𝐶𝑢 −C𝑑

𝑢−𝑑
(𝑟 − 𝑢) + 𝐶𝑢]  

𝐶 =
1

𝑟
 [𝐶𝑢   

𝑟 −𝑑

𝑢−𝑑
+ 𝐶𝑑

𝑢−𝑟

𝑢−𝑑
]  

 
𝑝                                         :نضع =

𝑟 −𝑑

𝑢−𝑑
1 و − 𝑝 =

𝑢−𝑟

𝑢−𝑑
 

𝐶 =
1

𝑟
[𝑝𝑐𝑢 + (1 − 𝑝)𝑐𝑑 ]  

𝐶𝑢 = 𝑀𝑎𝑥 {0. 𝑢𝑠 − 𝐸  } 

𝐶𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 {0. 𝑑𝑠 − 𝐸} 

 :peride Binomial-Two2 نالنموذج الثنائي الحدين لفترتي.2
سعر خيار الشراء مبوجب هذا النموذج هو القيمة املخصومة مبعدل عائد خايل من املخاطرة للمتوسط 

 الفرتة الواحدة.ساس أحتساب هذين السعرين على إن يتم أعلى  ،املوزون لسعرين حمتملني للخيار يف الفرتة الالحقة
ضافة فرتة أخرى للنموذج وبذلك تزداد عدد النتائج إولعرض زيادة واقعية منوذج الفرتة الواحدة سوف يتم 

 suىل إ0tرتفع سعر السهم يف إفعلى سبيل املثال لو  ،2t 1,t,0 tاحملتمل احلصول عليها يف تاريخ النفاذ وعرب الفرتات
𝑢𝑠ما يرتفع السعر ليصبح أ 1tويف الفرتة 

ن إف dsىل إ  t1خنفض سعر السهم يف الفرتة إ فإذا udsو ينخفض ليصبح السعر أ 2
فرتاضات وعلى ضوء هذه اإل،dusو أ 2dsما إنه يصبح إية حالة فأويف  ،رتفاعو يعاود اإلأما ينخفض مرة واحدة إ  t1خالل الفرتة 

                                                           
1 -J-C augros &P.navatte, Bourse les options négociables, librairie vuibert, paris, mars 1987, p p: 42-44. 

 .730 -730، ص ص: مرجع سابقأرشد فؤاد التميمي،  -2

Hu-c 

uC-Hus  مع احتمالw 

Hds-cd  مع احتمالw-1 

H =
𝑐𝑢−𝑐𝑑

(𝑢−𝑑)𝑠
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 :ن سعر خيار الشراء بتاريخ التنفيذ يكون على وفق االيتإف

           (0...............................)𝐶𝑈² = 𝑀𝑎𝑥 {0. 𝑢2𝑠 − 𝑋} 
 (0...............................)𝐶𝑢𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 {0. 𝑢𝑑𝑠 − 𝑋} 

(7...............................)𝑐𝑑2 = 𝑀𝑎𝑥 {0. 𝑑2𝑠 − 𝑋} 

ن الفرتة املتبقية هي إ ،sdىل إخنفضت إو أ su  رتفعت لتصبحإ 0tسهم يف الفرتةسعار األأن أن نفرتض واآل
نسب يف حساب سعر خيار ن منوذج الفرتة الواحدة هو األإف ،حتمال حتقق نتيجتني لكل منهماإواحدة وب

 :يتوعلى وفق اآل  dC،uCالشراء 

(0...............................)𝑐𝑢 =
𝑃𝑐

𝑢2+(1−𝑃) 𝐶𝑢𝑑

(1+𝑟)
 

(3...............................)𝑐𝑑 =
𝑃𝑐

𝑢𝑑+(1−𝑃) 𝐶𝑢𝑑2

(1+𝑟)
 

يف الصيغة الرياضية حلساب اخليار للفرتة الواحدة حنصل على سعر اخليار  uCوdCوبتعويض قيمة كل من  
 :يتالفرتتني وعلى وفق اآليف حالة 

(6...............................)𝐶 =
𝑝²𝑐𝑢²+(1−𝑝)𝑐𝑢𝑑+(1−𝑝)²𝑐𝑑²

(1−𝑟)²
 

 للفترتين Binomialالقيم الممكنة لخيار الشراء وفقا لنموذج  :(12الشكل)

 

 

 

 

 .003 :ص ،مرجع سابق ،سعيد مجعة عقل  ،الدوريمؤيد عبد الرمحان  :المصدر -
 
 
 
 

 dخنفاضإ

 uرتفاع إ

 Sالسهم 

Sd 

Su 

 uرتفاع إ

 dخنفاضإ

 dخنفاضإ

 uرتفاع إ

2Su 

Sud 

Sud 

S

2d 

 ..............

. 

Time 2 Time 0 Time 1 
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  1odelM inomialMulti period Bفترة( nنموذج ثنائي الحد متعدد المدد ) .3

من املدد املتبقية حىت تاريخ  ( n)فرتاض إوب ،جراءات احلسابية السابقةسلوب نفس اإليستخدم يف هذا األ 
سهم سعار األأ( التايل مسارات 13وميثل الشكل ) ،خيار الشراء  نه ميكن استخراج قيمة إف ،استحقاق اخليار

ا لنموذج ثنائي ( قيم خيار الشراء املمكنة وفق14)كما ميثل الشكل   ،املمكنة وفقا لنموذج ثنائي احلد املتعدد املدد
 احلد متعدد املدد.

 مسارات أسعار األسهم الممكنة وفقا لنموذج ثنائي الحد المتعدد المدد :(13الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 قيم خيار الشراء الممكنة وفقا لنموذج ثنائي الحد متعدد المدد :(14الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 :يتوبذلك تصب معادلة النموذج ثنائي احلد متعدد املدد كاآل
  

 :حيث

                                                           
 000،003،ص ص:مرجع سابق،هاشم الدباس -1
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N=1 N=0 

..............

. 

N=3 

Ca =
1

(1+𝑅𝑓 )
𝑛 {

𝑛!

(𝑛−𝑘)!𝑘!
q𝑘(1 − 𝑞)(𝑛−𝑞)[𝑀𝑎𝑥(0, 𝑝𝑢𝑑𝑘(𝑛−𝑡) − 𝐸]  
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Ca: سعر خيار الشراء؛ 
K: رتفاع سعر السهم من جمموع املدد؛إمرات  عدد 
n: جل اخليار؛أساسها أاملدد اليت خصم على  عدد 
q: وحيسب وفقا للمعادلة  رتفاع سعر السهمإ إحتمالd-/u)d-F1+R(؛ 

1-q: خنفاض سعر السهم وحيسب وفقا للمعادلةإحتمال إ u-1-Ri (u-s]]  او(1-q) . 
u  :  رتفاع سعر السهم.إمعدل 
d  :  خنفاض سعر السهم إمعدل𝑘!  مفكوك الرقمK. 

 ستراتيجيات عقود الخيارات الماليةإ :المبحث الرابع
ويف هذا  ،صول املاليةسعار األأساسي للحماية والتغطية من خماطر تقلبات أتستخدم اخليارات بشكل   

سعار فعالية عقود اخليار يف التقليل من خماطر تقلب األ دىاالسرتاتيجيات اليت توضح من الصدد هناك العديد م
 للمستثمر يف السوق.

 ،بيع خيار الشراء ،ء خيار شراءوتتمثل هذه االسرتاتيجيات يف اسرتاتيجيات بسيطة تتضمن اسرتاتيجية شرا  
حيث يكون  ،قل خيارين للشراءن هناك اسرتاتيجيات متعددة تدخل على األأكما   ،شراء خيار البيع وبيع خيار البيع

ال يف سعر التنفيذ معناه حنن نتكلم إن كان هذين اخليارين ال خيتلفان عن بعضهما إو  ،مباع واآلخر ىحدمها مشرت أ
فقي لعقود حنراف األاإل صدد ذا كان تاريخ االستحقاق للخيارين خمتلف فنحن يفإوبالعكس  حنراف العموديعن اإل
 .اخليار

 ستراتيجيات البسيطةاإل :ولالمطلب األ
 :شكال رئيسية هيأربعة أتتخذ اخليارات  
 :L'achat d'une option d'achatشراء خيار الشراء  :ولالفرع األ
رتفاعا كبريا إصل حمل التعاقد يشهد ذا كان سعر األإ ،خيار الشراء قد تكون مرحبة للغاية ءار سرتاتيجية شان إ 

ن خطر فقدان جممل االستثمار غري مهمل والسيما طبيعة املخاطر العملية النابعة إومع ذلك ف القريبيف املستقبل 
 1يف فرتة وجيزة من الوقت خنفاضهاإسعار املتوقع ن حتدث الزيادة يف األأساسا من احلقيقة اليت جيب أ

                                                           
1 -Broquet  cobbaut , Gillet van den berg  ,opcit, p:339 
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ختيار يعطيه احلق يف إن يشرتي حق أرتفاع سعر سهم معني مستقبال يف إفقد يفكر املستثمر الذي يتوقع  
لتزام على مشرتي هذا إنه ليس هناك أي أبسعر متفق عليه مسبقا وهذا يعين  ،و عدم تنفيذهاأتنفيذ عملية الشراء 

 .1طلقنا عليه تسمية عالوة حق اخليارأىل حمرر اخليار إويعطي املشرتي هذا احلق مقابل دفع معني  تفاقاحلق بتنفيذ اإل
 بيع خيار الشراء :الفرع الثاني

فبائع حق خيار الشراء ال  ،خر لعملية شراء حق خيار الشراءبيع حق خيار الشراء هي الوجه اآل ن عمليةإ 
 و عدمه ولكن ما أالرضوخ لرغبة مشرتي حق اخليار يف التنفيذ  إالوما عليه  ،ن يطلب تنفيذ الشراء للسهمأجيوز له 

 .2و مل يتمأيستحقه هنا هو فقط استالم عالوة حق اخليار واليت يقبضها سواء مت تنفيذ العقد 
  L’achat d’une option du venteشراء خيار البيع :الفرع الثالث

يف الواقع يتوجب أن ال يقبل بسعر السهم  ،السريع لسعر السهم خنفاضخيار البيع يتوقع اإلي ن مشرت إ 
خنفاض سعر السهم الذي إمهية من أكثر أوالعائد الذي حيصل عليه صاحبه يكون  ،الضمين عن سعر تنفيذ اخليار

 .3و يساوي سعر التنفيذأذا بقي سعر السهم مرتفع إجممل العقد  ،ن املشرتي يفقد بالعكسإف ،يكون بالطبع حساسا
 4Vente d’une option du venteبيع خيار البيع :الفرع الرابع

حيث بائع خيار البيع هو ملزم  ،سرتاتيجية بيع خيار بيع تسمح بتثبيت سعر الشراء لألصل حمل التعاقدإ 
 صول حمل التعاقد.بشراء األ

املشرتي يتوقع  ،03.33€سهم هذه الشركة أسعار أن أمع العلم  ،Zسهم شركة أ مستثمر يرغب يف شراء :مثال
مريكي مع املعطيات أفيقرر بيع خيار بيع ،03€وهو مستعد للشراء بسعر  ،و يرتفع قليال عن سعرهأثبوت السعر 

 :التالية
 ؛03€سعر تنفيذ  -
 ؛فريلأ :املدة -
 ؛ 2.06 € :سعر اخليار )العالوة ( -
 .سهم 022 :سهمعدد األ -

  €26 =100×€0.26سهم تصبح العالوة  022جل أمن 
                                                           

 .063:ص  0207، دار الزهراء، األردن، األسواق المالية مفاهيم وتطبيقاتحسن علي خريوش، عبد املعطي رضا العميد، حمفوظ أمحد جودة،   -1
 .062حسن علي خريوش وآخرون، مرجع سابق، ص:  - 2

3 -Broquet  cobbaut , Gillet van den berg  ,opcit ,p:241. 
4- www.NXY.com: les options: modele d'emploie, P:16. 

http://www.nxy.com/
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 ستراتيجيات التي تعتمد على خيار واحداإل :المطلب الثاني
 :وتتمثل فيمايلي

 1ستخدام عقود الخيار الماليةادوافع المشترين في  :ولالفرع األ
 :ونوضح ذلك فيما يلي ،متالك خيار البيعإمتالك خيار الشراء عن دوافع إختتلف دوافع  

 متالك خيار الشراءإدوافع  :أوال
 ،و شراء صوريني ليس بغرض االستثمارأسواق املالية بأهنا بيع ميكن تعريف املضاربة يف األ :دافع المضاربة .1

حيث  ،جل القصري جدااوراق املالية يف األولكن لالستفادة من التغريات اليت حتدث يف القيمة السوقية لأل
لقيمة االمسية والدفرتية وراق املالية من ناحية وبني ارتباط بني القيمة السوقية لألينخفض بشدة معدل اإل
 احلقيقية من ناحية أخرى.

و أوراق املالية أو السلع ال يكون غرضه متلك األ ،متالك خيار الشراءإن املستثمر يف إوعلى هذا ف
سعار وحتقيق الربح من وراء منا غرضه االستفادة من تقلبات األإو  ،شرتى خيار حق شرائهاإالعمالت اليت 

سعار يف حوال السوق واألأمعتمدا على توقعاته مبا ستكون عليه  ،له تحسن فرصة قتناصإعن طريق  ،ذلك
ولتحقيق هذا  ،سعارهاأسهم بسعر حمدد لبيعها غدا عندما ترتفع أفيشرتي اليوم حق احلصول على  ،املستقبل

وراق املالية سعار األأرتفاع إستعمال حقهم يف اخليار عندما تتحقق توقعاهتم بإىل إاهلدف يلجأ املستثمرون 
وبيعها بالسعر  ،و العمالت بالسعر املنخفضأوراق املالية او السلع فيشرتي األ ،كثر من سعر التنفيذأىل إ

 على لريبح الفرق بني السعرين.األ
 ،مواله يف شراء أوراق مالية من السوق املايلأن يستثمر أيرغب مستثمر  :ستثمار دون التعرض للمخاطراال .0

بدال من شراء السهم ذاته من  ،متالك عقد خيار الشراءإىل إن تنخفض قيمتها السوقية فيلجأ أولكنه خيشى 
خنفضت إو أوراق السوقية رتفعت قيمة األإسواء  ،رباحوهبذه االسرتاتيجية تتحقق له األ ،السوق احلاضر
 قيمتها السوقية.

 متالك خيار البيعإدوافع  :ثانيا
و دافع التغطية من أخنفاض القيمة السوقية للسهم إما دافع املضاربة على إأهم الدوافع لشراء خيار البيع  

 سهم ميتلكها املستثمر.خنفاض القيمة السوقية ألإخماطر 

                                                           
 .3، 0 :، ص صالمضاربات الوهمية " السوقية ودورها في األزمة العالمية، مرجع سابقحممود فهد مهيدات، -1
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أسعار السوق  خنفضتإذا ما حتققت توقعاته و إحيقق املضارب رحبا نتيجة شراء حق البيع  :دافع المضاربة .1
منا إصول املالية اليت سوف تباع و عن سعر التنفيذ بأعلى من قيمة املكافأة واملتعامل يف هذه احلالة ال ميلك األ

مكن املضارب تفي ،و االستفادة من فرق سعر التنفيذ مع سعر السوقأرتفاع سعر حق اخليار إيضارب على 
 .1و شراء خيار بيعأعلى املكشوف ما بيع السهم إرباح غتنام الفرصة وحتقيق األإمن 

دون التقليل بشكل كبري  ،التغطية يتبعها املستثمر للحد من اخلسائر املرتفعة :دافع التغطية ضد المخاطر .2
سهمها وذلك بشرائه أأي للتخلص من املخاطر غري املنتظمة اخلاصة باملنشأة اليت ميلك  ،من العوائد املتوقعة

خنفضت إو  ،ن سعر التنفيذ يف عقد اخليار كان مساويا للقيمة اليت اشرتى هبا السهمأفرتضنا إفلوا  ،خيار البيع
ذا إما أ ،حمددا خسائره مبقدار املكافأة اليت سبق له دفعها ،القيمة السوقية للسهم عن سعر التنفيذ املتفق عليه

سيخسره هو قيمة  وكل ما ،تنفيذ اخليار ىلإفحينئذ لن يكون حباجة  ،،رتفعت القيمة السوقية للسهمإ
وبني قيمته السوقية  اليت حققت  ،رباح اليت متثل الفرق بني سعر شراء السهماملكافأة اليت سيعوضها من األ

 .2رتفاعاإ
ودافع حترير خيار البيع وذلك  ،يف البداية البد من التميز من دافع حترير خيار الشراء :دوافع البائعين :الفرع الثاني
 هو بائع اخليار.ن احملرر أمن منطلق 

والذي يعطي املشرتي احلق يف ممارسة  ،هو البائع هلذا احلق الشراء حمرر خيار :الشراءدافع تحرير خيار  .1
وبعبارة  ،صل املعني بسعر حمدد ) سعر التنفيذ ( ضمن فرتة معينةو األأعملية الشراء بأن يشرتي منه السلعة 

 التنفيذ مهما كان السعر السائد يف السوق.صل يف العقد بسعر أخرى هو ملتزم ببيع األ
رباح واالستفادة من الزيادات يف وحتقيق املزيد من األ ،النسبة لدوافع حترير خيار الشراء فهي التغطيةأما ب

 كثر مما ينبغي.أة أرتفاع قيمة املكافإسعر اخليار أي 
 ليها آثار عكسية على إعية اليت تنتمي ن للمخاطر الغري منتظمة واليت ترتبط باملنشآت الصناإ :دافع التغطية

 وبالتايل تلحق اخلسائر باملستثمر مالك هذا السهم. ،القيمة السوقية للسهمصدرت تلك أ يتة الأاملنش

                                                           
مذكرة قدمت الستكمال شهادة ماجستري، يف املنازعات تنظيم عقود اإلختيار في األسواق المالية من النوحي القانونية والفنية والضريبية والشرعية،زاهرة يونس حممد سودة،  -1

 .066:،ص0226الضريبية كلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس،فلسطني،
 3،ص:مرجع سابقمهيدات،  فهد-2
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بديل يالئم املستثمر احملافظ فبتحرير هذا النوع من اخليار حيدد  يفالتغطية من خالل حترير خيار شراء ه
ذا ما إال أنه يساهم يف ختفيض من اخلسائر اليت قد يتعرض هلا املستثمر إ ،قلأكثر وال أرباح مبقدار املكافأة ال األ
 .1خنفضت القيمة السوقية للسهمإ
 قرتب إعلى مما ينبغي كلما أعادة ما يكون سعر اخليار )قيمة املكافأة(  :رتفاع قيمة المكافأةإستفادة من اال

بعض املستثمرين من حترير خيار شراء حيمل تاريخ تنفيذ قريب يف الوقت الذي  تاريخ التنفيذ لذا فقد يعمد
 7وقيمة املكافأة  ،32ولنفرتض ان تاريخ وسعر التنفيذ = ماي  ،رمبا ال ميلكون فيه السهم حمل اخليار

قدم مشرتي أو  ،دوالر 30رتفعت القيمة السوقية للسهم اىل إويف ظل هذه الفروض حىت لو  ،دوالر
 دوالر على كل عقد. 02أي  ،رعلى تنفيذه فسوف حيقق احملرر رحبا قدره دوالر واحد عن كل سهماخليا

( دوالر 30كيف ذلك واحملرر ال ميلك السهم ؟ سيقوم احملرر بشراء السهم من السوق بالسعر السائد )
 وخيسر بذلك دوالرين يف كل سهم. ،دوالر 32ليبيعه ملشرتي اخليار بسعر 

 رباحه أفسوف تبلغ  ،دوالر عن كل سهم 7ن احملرر قد سبق له احلصول على مكافأت قدرها أ ثوحي  
  ،فلن ينفذ املشرتي اخليار ،خنفضت القيمة السوقية للسهمإنه لو أعين هذا يو  ،الصافية دوالر عن كل سهم
 .2ويكسب احملرر قيمة املكافأة

 الخياراتستراتيجيات المركبة من توليفة من اإل :الثالثالمطلب 
  .سرتاتيجيات املركبة لعدد من اخلياراتاإلىل إن سوف نتطرق واآل

 ستراتيجيات الهوامشإ :األولالفرع 
( بني العالوة املستلمة من بيع  Spreadو املدى )أسواق اخليارات بأنه الفرق أيعرف اهلامش عموما يف  

اهلامش فتتضمن شراء خيار معني وبيع آخر من نفس  ما اسرتاتيجيةأ ،خيار معني والعالوة املدفوعة لشراء خيار آخر
حد املراكز أوالغرض منها هو ختفيض خماطرة  ،و خياري بيعأ ،ن كال اخليارين إما أن يكون خياري شراءأأي  ،الفئة

 و القصرية خبيارات االسهم .أالطويلة 
 :ىل ما يليإوتتعدد وتتنوع تقسيمتها  

إن اهلامش العمودي ينطوي  :Vertical and Horizontal Spreadفقية الهوامش العمودية واأل .1
 ،ولكن اخليارين بنفس تاريخ االستحقاق ،خر بسعر تنفيذ خمتلفآعلى شراء خيار بسعر تنفيذ معني وبيع 

                                                           
 .030، 032، ص ص: مرجع سابقزهرة يونس حممد سودة،  -1
 .003، ص: مرجع سابقمسرية حمسن،  -2
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فقي فيتضمن شراء خيارات متماثلة بسعر أما اهلامش األ ،يضا هامش السعر أو هامش النقودأويطلق عليه 
 و هامش التقومي.أيضا هامش الزمن أويطلق عليه  ،استحقاق خمتلفةالتنفيذ ولكن بتواريخ 

تتضمن اهلوامش املتفائلة شراء  :Bullish and Bearish Spreadالهوامش المتفائلة وغير متفائلة  .0
ن أوميكن  ،علىأيضا بيع خيار آخر من نفس الفئة ولكن بسعر تنفيذ أو  ،خيار الشراء بسعر تنفيذ معني

ما اهلوامش غري أ ،سعار السوقأرتفاع إن املستثمر يتوقع ومسيت متفائلة أل ،يضاأالبيع تطبق على خيارات 
على ومسيت غري أاملتفائلة فتتضمن بيع خيار شراء بسعر تنفيذ معني وشراء خيار شراء مشابه بسعر تنفيذ 

 .1سعار السوقأخنفاض إن املستثمر يتوقع متفائلة أل
 الهوامش الدائنة والمدينة  :نيالثاالفرع 

سرتاتيجيات إ : 2Vertical Bullish call Spreadستراتيجية هامش خيار الشراء المتفائلة العموديةإ .1
على " ىل األإو الفروقات أ Spread Bullish متدادات الصعوديةسرتاتيجية اإلإكثر شعبية هي متدادات األاإل

حيث يكون  ،علىأوبيع خيار شراء بسعر  ،مكونة من شراء خيار شراء بسعر تنفيذ معطى . هذه االسرتاتيجية
سرتاتيجية ايضا هلما نفس تاريخ االستحقاق وتعرف أاخليارين مها  ،صل حمل التعاقدالسعر على نفس األ

ن قيمة شراء متثل باخلطر املستمر أل سرتاتيجيةلالمجالية متدادات الصعودية باملنحىن التايل حيث النتيجة اإلاإل
 خيار الشراء منخفضة عند سعر تنفيذ مرتفع وقيمة خيار البيع منخفضة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .020 -022، ص ص: مرجع سابقأسعد محيد عبيد العلي،   -1

2- John c. hull    , options, future and other derivatives, opcit ,p.p:187,188. 
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 متدادات الصعودية المكونة من خياري شراء اإل :(23)الشكل

 

 

 

Source: c. hull    , options, future and other derivatives, opcit ,p.  676 . 

قيمة السهم عند  tSميثل سعر التنفيذ لبيع خيار الشراء و  2Kو  ،سعر التنفيذ لشراء خيار شراء 1Kحيث ميثل 
 تاريخ استحقاق اخليار.

الصعودية يف  متداداتمجايل الذي تولد من اسرتاتيجية اإلميثل التدفق اإل (03وبناءا على الشكل رقم ) 
ختالف بني سعري التنفيذ إن التدفق حيصل إرتفع سعر السهم على سعر التنفيذ فإذا إحيث  ،خمتلف احلاالت املمثلة

(1K-2K.) 
خنفض سعر إذا إ خرياأو  ،1K -TSذا إق يكون فذا كان سعر السهم يف تاريخ االستحقاق يقع بني سعر التنفيذ فالتدإو 

االستثمار  من سب ويطرححيو  ما مقدار الربح ميثل يف املنحىنأ،يكون التدفق معدوميف تاريخ االستحقاق  السهم
 ساسي.األ

ن املستثمر الذي يتبىن اسرتاتيجية إ :1Vertical Bear call spreadsمتدادات الهبوطية اإل .2
متدادات اسرتاتيجيته اإل بىنتيعكس املستثمر الذي وب ،زيادة يف سعر السهم يأملمتدادات الصعودية اإل

على مع بيع أمتدادات اهلبوطية تسمح برتكيب شراء خيار شراء بسعر تنفيذ ن اسرتاتيجية اإلإف ،الصعودية
خنفاض يكون سعر التنفيذ خليار ىل اإلإسعار ومع ذلك يف حالة توجه األ ،خر بسعر معنيآخيار شراء 

 الشراء أعلى من سعر تنفيذ خيار املباع.
 .جة هذه االسرتاتيجية ممثلة باخلط املستمريف الشكل التايل تتمثل نتي

تكون من خيارين شراء تولد تدفق ت Bearch spreadمتدادات اهلبوطية ن اسرتاتيجية اإلإ -
 على من سعر خيار الشراء.أن سعر اخليار املباع جيايب ألإ

 

                                                           
1 -Ibid, p.p:189,190. 

st 
2K 

1K 

 الربح



 الخيارات وإدارة المخاطر المالية                    الفصل الثاني:
 

 
776 

 

 متدادات الهبوطية المكونة  من خياري الشراءاإل:(16الشكل)

 

 

 

Source: c. hull    , options, future and other derivatives, opcit ,p  :676 . 

اجلدول التايل يبني التدفق احملقق يف تاريخ االستحقاق من خالل  K1K>2 مع2K،1Kنضع سعر التنفيذ  
فان التدفق 2Kعلى من أذا كان سعر السهم إ ،يف خمتلف احلاالت املمكنة Bearchمتدادات اهلبوطية  اسرتاتيجية اإل

ذا  إخري ويف األ ،ن التدفق يكون معدومإف1Kقل من أذا كان سعر السهم إما أ ،(1K-2Kيكون سليب ويساوي )
 ساسي.مجالية حتسب بأخذ التدفق األ(.النتيجة اإل1K-TSن التدفق يساوي )إف2Kو 1Kكان سعر السهم بني 

متدادات يسمح نظريا بتحقيق هذا النوع من اإل: 1écots papillonslesمتدادات على شكل فراشة اإل .3
رباح أىل فقدان يعوض إيؤدي هذا  ،صول الضمنيةسعار األأففي حالة التغري الكبري يف  ،عوائد جد عالية

ما من اجلانب أ ،جل التغري احملدد لسعر السهمأتظهر من  يةن زيادة املردودإ ،خرى والعكس بالعكسأ
 ،املستثمرين يشرتون خيار شراء،متدادات على الشكل الفراشيجل حتقيق اسرتاتيجية اإلأفمن  ،التطبيقي

و شراء دائما  ،علىألكن سعر تنفيذ  ،صل حمل العقد يف تاريخ االستحقاق نفسهنفس األ لىخرين عآوبيع 
 ن.خريعلى من اخليارين اآلأخري له سعر تنفيذ اخليار األ؛ صل وبنفس التاريخعلى نفس األ

  bearواهلبوطيةBullن كل من االمتدادات الصعوديةإ :Diagonal Spreadsمتدادات القطريةاإل .4
اهلبوطية و الصعودية ات متدادففي حالة اإل ،خرآسرتاتيجيات تسمح بشراء خيار شراء وبيع خيار شراء ا

متدادات الزمنية خيارات ما اإلأ ،سعار التنفيذ خليار الشراء خمتلفة لكن هلا نفس تاريخ االستحقاقأتكون 
 سعار التنفيذ ولكن تواريخ االستحقاق خمتلفة.أالشراء هلا نفس 

                                                           
1-  J-C augros &P.Navatte, opcit, p: 139. 

1K 2K 

 الربح

 الخسارة
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سعار أن هلا أكما   ،متدادات القطرية تتضمن خيارات هلا تواريخ استحقاق خمتلفةما يف حالة اإلأ
متدادات ن االأكما ،يف شكل قطر مائل من الصفقات املالية ختيار هذه اخلياراتإتم يذ إ ،تنفيذ خمتلفة

 .1رباح املمثلةكتساب تشكيلة من األإالقطرية متكن من 
 Combinationالمختلفة  الخيار الماليةستراتيجيات عقود إ :الثالثالفرع 
تتم هذه االسرتاتيجية عندما يتم شراء خيار شراء وخيار بيع يف نفس :Straddleاستراتيجية شراء لـ  .0

رتادل عندما يتم بيع سوبيع  ،و التنفيذأمتماثلة من حيث تاريخ التنفيذ وسعر املمارسة  ،صلالوقت لذات األ
 صل ومتماثلة من حيث تاريخ التنفيذ وبسعر املمارسة.يف نفس الوقت خيار شراء وخيار بيع لذات األ

 :تتم هذه االسرتاتيجية عندما
جتاه هذه التطورات ) هل إولكنه ال يعرف  ،ادل حتركات كبرية يف سعر السهمرت يتوقع مشرتي س -

 ؛خنفاض؟(و اإلأهي بالزيادة 
 

 .2سعار السهمأيتوقع بائع  سرتادل حدوث تطور طفيف يف  -
"  Two callsينطوي هذا العقد على شراء " عقدي خيار شراء  :Strepرتفاع إللعقد الخيار المرجح  .أ

سعار سوف تتجه ن حركة األأذا ما غلب على املستثمر الظن إوذلك  ، One putوعقد خيار بيع واحد 
سعار يف غري صاحله ولذلك فهو ويتوجس خيفة من تقلبات األ ،ن كان غري موقن بذلكإو  ،ىل الصعودإ

ن جيين مثار توقعاته من خالل زيادة أن يقوم بشراء خيار مزدوج يتحصن به يف مواجهة املخاطر و أينبغي 
 .3البيعحقوق الشراء على حقوق 

و خيار أسعار خنفاض األويطلق عليه املرجح إل :Stripسعار نخفاض األإل حعقد خيار مزدوج مرج .ب
سعار تفوق توقعاته خنفاض يف األإكانت توقعات املستثمر ب  فإذا ،وهذا النوع عكس النوع السابق ،السحب

وينفذ العقد تبعا ملا تقتضيه مصلحته  ،ىل شراء عقدي خيار بيع وعقد واحد خيار شراءإنه يلجأ إرتفاع فباإل
رباح اليت وحقق األ البيعاخنفضت نفذ خياري  وإذارتفعت نفذ خيار الشراء إ فإذا ،سعاروحبسب مستوى األ

 .4يبتغيها
                                                           

1-  John c. Hull    , options, future and other derivatives, op cit, p:194. 
 .627، ص: مرجع سابق، االستثمار في بورصة األوراق الماليةعبد الغفار حنفي،  -2
 .033ص:  3022، دار النشر اجلامعية، مصر ،المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطرمسري عبد احلميد رضوان،  -3
 .036، ص: مرجع سابقاسراء فهمي ناجي،  -4
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 وراق الماليةمين محفظة األأستراتيجيات تإ :المطلب الرابع
تتضح جيدا من خالل  ،والسيما جوانب التأمني ،ن خواص تعديل العائد واملخاطرة خليارات البيع /الشراءإ 

الغرض منها محاية مراكز احملفظة عن طريق ،مني احملفظة " ويقصد هبا اسرتاتيجيات استثماريةأتقنية معروفة باسم " ت
رباح من أسعار شرتاك يف جين األللمحفظة لإل –يف الوقت نفسه  –دىن على احملفظة مع توفري فرصة أتوفري عائد 

صول هبذا الشكل ذو رواج وشعبية كبرية يف الثمانينات حيث مت دارة األإسلوب أصبح أوقد  ،وراق املالية الصاعدةاأل
 .1صول تبلغ قيمتها عدة ماليني من الدوالراتأمني على أالت

 :منهامني احملفظة أوهناك عدة طرق لت 
حيث يعرفها  ،ويطلق عليها البعض مدرسة التحوط الساكن :ستراتيجية التحوط الساكنإ :ولالفرع األ

وتنطوي هذه االسرتاتيجية على  ،" التحوط الساكن هو اسرتاتيجية معرتف هبا:صاحب معجم املشتقات كما يلي
سهم وشراء العدد املناسب من الشهادات اليت تصدرها الشركات وتعطي حلاملها احلق يف شراء بيع حمفظة األ

ن يتم وضع الفائض النقدي يف أ( على  Warrants) يف تاريخ مستقبلي بسعر حمدد مستقبالو سندات أسهم أ
 ختيارها.إخرى يتم أو يف اية فرتة أن يعكس الوضع يف هناية السنة أوديعة بسعر فائدة ثابتا على 

املتحرك مع االستعانة  إن معجم املشتقات يتناول مفهوم التحوط :ستراتيجية التحوط المتحركإ:الفرع الثاني   
صول وأنه ميكن تقييم األ ،وراق املاليةمني حمفظة األأننا بصدد تألو فرض ،لتباسزالة اإلإمبثال تطبيقي لتدليل املعاين و 

سهم و مؤشرات األأسهم وأصول خطرة كاأل ،صول خالية من املخاطرة كالسندات احلكوميةأاملكونة هلذه احملفظة من 
صول اخلطرة وغري اخلطرة لن تظل ساكنة يف ضوء النسبة بني األ –اسرتاتيجية التحوط املتحرك طار إاملستقبلية يف 

رتفعت قيمة إن نسبة التحوط حملفظة العملة يتم ختفيضها كلما إففي التحوط املتحرك للعملة ف –سعار تغريات األ
 .2سعارهاأويتم رفع هذه النسبة مع هبوط  ،العملة

 والتسيير الديناميكي للمخاطر المالية المرتبطة بالمحفظة مالية الحساسيةمؤشرات :خامسلالمطلب ا
خر بسبب تغري يف قيمة واحدة من متغرياته آ خليار بالنسبة خيار قيمة حساسية تقيس اليونانية املعلمات نإ 

 ،السعر الضمين ،متغريات مستخدمة يف حتديد سعر اخليار )العالوة( مخسةغريقية تتكون من واملعلمات اإل ،املسعرة
 ،معدل الفائدة اخلايل من املخاطر ،سهمسعار األأتقلب  ،والفرتة الزمنية املتبقية قبل تاريخ االستحقاق ،سعر التنفيذ

 رباح .وأيضا توزيعات األ
                                                           

 .32، 33، ص ص: مرجع سابق، المشتقات المالية )المفاهيم، إدارة المخاطر، المحاسبة (طارق عبد العال محاد، -1
 .702، 703، ص ص: مرجع سابقمسري عبد احلميد رضوان،  -2
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يضا مبقياس مؤشرات احلساسية اليت تعني كيف ميكن للتقلبات احلاصلة يف كل من أن هذه املعلمات تسمى إ 
 :التالية لألسبابفهي مهمة بالنسبة لعقود اخليار وذلك  ،ن تؤثر يف سعر اخليارأهذه التغريات 

 اخليارات؛جل خلق مركز حر عن أو من أجل تغطية مراكزهم أيستخدمها املستثمرين احملرتفني من  .0
ىل ذلك تستخدم لتحديد إباإلضافة  ،التغري يف ظروف السوق على قيمة مراكزهم على اخليار ثرألتقدير  .0

 .1اخليارات املناسبة لتنفيذ خمتلف اسرتاتيجيات اخليار
ساسية ال يقل أمهية عن فهم ن فهم الكيفية اليت تتغري هبا عالوة اخليار عند تغري عوامل التسعري األإوعليه ف

حصاءات املختصرة ن ميثل بداللة عدد من اإلأوالتغري بسعر اخليار من املمكن  ،هبا اخلياراتالكيفية اليت تسعر 
غريقية هي هامة جدا للمتعاملني احملرتفني احلروف اإل وهذه اإلغريقيةليها عموما " باحلروف إاليت يشار 

ولز لتسعري سكج بالك و حد مدخالته منوذ أفهي تعرب عن كيفية تغري قيمة اخليار حينما يتغري  ،باخليارات
خرى اهلدف هنا هو طرح املعادلة الرياضية املستخدمة يف حساب كل معلمة من هذه بثبات العوامل األ ،اخليارات

 :وتتمثل هذه املعلمات فيما يلي ،ولز لتسعري اخلياراتسكاملعلمات مبقتضى منوذج بالك و 
 دلتا والقاما؛ -
 .فيقا وثيتا -
 املعلمة الراو. -

 Delta et gamma والقامادلتا ال :ولاأل  الفرع
 :القاما يف مايلي اىل الدلتا وبعدهإسوف نتطرق 

 ،بالتايل يو السعر حمل التعاقد وهأقيس حساسية قيمة اخليار لتغري السعر الضمين تالدلتا :دلتا الخيار -0
 :امشتق جزئي لقيمة اخليار بالنسبة لسعر السهم الضمين وعليه ميكن كتابته

∆c =
𝜕𝑐

𝜕𝑠 
𝑒𝑡 ∆𝑝 =

𝜕𝑝

𝜕𝑠
  

 :Le gamma d'une optionقاما عقد الخيار   -0
 قاما ال  ،كثر استخدامان قاما هي من بني املعايري األإف ،عالوة على الدلتا :)معدل تغير الدلتا(القاما   2-1
 ميثل معدل التغري دلتا اخليار املتعلقة بتغيري سهم السهل الضمين. 2-2

 

                                                           
1-        manuelle reference .option sur action p: 17. 
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Г =
 ∆𝑡 − ∆𝑜

𝑆𝑡−𝑆𝑂
=

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒∆

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑒
 

 $1والزيادة تقدر بـ  ،2.26وقاما  2.03وقيمة دلتا  0.63و  73.3سبتمرب هي  XYZخيارات الشراء  :مثال
 . 2.30فستصبح  2.20بـ  :وبالتتايل ترتفع $ 2.03وبالتايل زيادة عالوة اخليار  XYZسعار اخليار أيف 

 :القاما ستعماالتا 2-3
 :القاما تستعمل لسببني رئيسيني مها

ستخدام املستثمرين قاما كمؤشر على دقة الدلتا لتقدير التغري يف السعر للخيار وذلك بسبب تغري ا .0
 صول الضمنية؛سعار األأطفيف يف 

 ستخدام املستثمرين لقاما لقياس وترية حتديد دلتا اخليارات حلماية مراكزهم؛ا .0
جل تغطية أيقوم املستثمرين بشكل متكرر )وبعناية( حبساب الدلتا من  ،دقيقوللحصول على قاما 

 .1مراكزهم
 Vega et thêta d'une optionا لعقد الخيار توثي المعلمة فيغا :الثانيالفرع 
 Vega d'une optionفيقا لعقد الخيار   -1

تقلب سعر السهم الضمين ليس ثابت يف اجلانب  ،بعكس الفرضيات اليت يقوم عليها منوذج بالك وسكولز 
عتبار مصدر اخلطر اليت بعني اإل يأخذن أجيب على املستثمرين  ،ولتطوير اسرتاتيجياته ،يضا عشوائيأوهو  ،التطبيقي

 تشكلها املسارات العشوائية الناجتة على التقلبات املستقبلية لسعر السهم حمل العقد.
ن الفيقا هو مشتق قيمة إوعليه ف ،ر لتغريات تقلب الناجتة عن احلرف فيقان حساسية قيمة اخلياإوهكذا ف 

 اخليار بالنسبة لتقلب سعر السهم الضمين.
 وعليه لتكن     
𝒯𝑐 :جل خيار الشراءأمن  - =

𝜕𝑐

𝜕𝜎
 

𝒯𝑝 :جل خيار البيعأمن  - =
𝜕𝑝

𝜕𝜎
 

  Thêta d'une optionثيتا عقد الخيار   -2
 θويطلق على  ،اخليار بالنسبة لتباين طفيف يف الزمن قبل تاريخ االستحقاقهو معدل التغيري يف سعر  θثيتا

 قرتب من تاريخ االستحقاق .إخنفاض كلما إن قيمة اخليار هي يف أل ،للخيارحندار يضا معدل اإلأ
                                                           

1- www.nyx.com . 

http://www.nyx.com/
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 بالعالقة التاليةθوتكتب 

θ =
𝑐𝑡− 𝐶𝑡𝑜

𝑡− 𝑡𝑜

=
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑗𝑖𝑠𝑞𝑢′𝑎 𝑙′𝑒𝑐ℎ𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒
  

تقدر التغري احلاصل يف سعر اخليار بالنسبة لتغري طفيف  ن ثيتاإف ،خرى لعقود اخليارغريقية األوكبقية املعلمات اإل
مهية أن ثيتا ليست عامل مهم يف بداية الفرتة ولكنها تصبح ذات أعلى الرغم من و  ،يف الزمن قبل تاريخ االستحقاق

 .1قرتاب تاريخ االستحقاقإمتزايدة مع 
  ز نكتب بالعالقة التاليةرباح ووفق منوذج بالك وسكولأيب بدون توزيع و ور أجل خيار شراء أومن: 

 
θ =

𝑠′𝑁′(𝑑1)𝜎

2√𝑇
− 𝑟𝑘𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2 )  

 Rho المعلمة راو :الثالث الفرع
س حساسية سعر تقي اهنأيعين  ،2وىل لسعر اخليار نسبة ملعدل الفائدة اخلايل من املخاطراملشتقة األ يالراو ه 

 املخاطر .خيار الشراء نسبة للتغري الطفيف يف معدل الفائدة اخلايل من 
𝜕𝑐/𝜕𝑟=cRho 

𝜕𝑝/𝜕𝑟=pRho 

 :يتكاآلخيار الشراء والبيع حتسب   Rhoن إومبقتضى منوذج بالك وسكولز ف

𝐸𝑇𝑒−𝑟𝑇𝑁(𝑑2)=cRho 

𝐸𝑇𝑒−𝑟𝑇𝑁(−𝑑2 ) =pRho 

  خاتمة الفصل الثاني

حبيث أن املخاطر  ،وتغطيتهااملفاهيم واملسائل ذات العالقة باملخاطر وكيفية إدارهتا تناول الفصل عدد من 
وذلك ،وحاالت ميكن التنبؤ هبا ،املالية متعددة ومتنوعة األبعاد وتتفاوت مابني حاالت تتسم بالغموض جتاه املستقبل

ومنه فإن معرفة جوهر املخاطر وتقوميها وإدارهتا هي من العوامل الرئيسية ،حسب مشولية عينة الدراسة  يف السوق املايل
 اق املالية.يف جناح األسو 

                                                           
1- www.nxy.com 

 .320مرجع سابق، ص: ،اإلدارة المالية المعاصرةحممد ابراهيم، -2

http://www.nxy.com/
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يا هذه العقود وتقييم اومز ،راء والبيعشكما مت تناول عقود اخليار بأنواعها املختلفة األمريكية واألوروبية وال
كما غطى هذا ،ومنوذج ثنائي احلدين،حصائية خمتلفة أمهها منوذج بالك وسكولزاخليارات من خالل مناذج رياضية وإ

دارة املخاطر املالية وتسيري حمفظة واليت تعترب كركيزة أساسية إل،ود اخليارالفصل االسرتاتيجيات اليت تقوم عليها عق
 .مكونة من جمموعة من األسهم وعقد خيار 

املخاطر املتعلقة  عقود اخليار أدوات لتبادل املخاطر وتغطيتها وهي وسيلة لتوزيعأن وعليه ميكن القول 
لكن من املهم التأكيد بأن اخليارات وإن  ،كفاءة أعلىباألنشطة االقتصادية حبيث تتمكن األسواق من حتقيق  

 فقد تسببت يف إحداث األزمات االقتصادية واملالية .،إال أهنا الختلو من املخاطر،استخدمت للتغطية



 

-§ 

 فصل الثالث:ال

قياس مدى فعالية عقود خيار الشراء في  
 التق ليل من مخاطر بورصة باريس
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 تمهيد
حيث حظيت  ،اهلامة على الصعيد الدويل ستثماريةااليعد موضوع املشتقات املالية من املوضوعات  

دوات أكما تعترب   ،دارة املالية احلديثةواسع من قبل املهندسني املاليني واملتخصصني يف اإل هتمامبااملشتقات املالية 
دوات التقليدية فحسب كاألسهم تقتصر على األصبحت السوق املالية ال أحيث من خالهلا  ،مالية جد متطورة

 .دوات عقود اخليار مبختلف أنواعهاومن أهم هذه األ ،والسندات
املدرج يف  40CACىل مؤشر إشركات منظمة  6تم هذه الدراسة بتحليل نتاج  التحو  لعينة موونة من هت

وذلك من  OTM, ITM( املعروفة واملتداولة يف بورصة باريس وفق حالة La bourse de parisبورصة باريس )
حيث مت  ،أشهر 9بـ  ستحقاقاالحبيث قدرت املدة املتبقية لتاريخ  ،4102حىت هناية  4102بداية جانفي 

 Black ,Scholesن منوذج أوهذا بغرض إثبات ب ،فريلأسهم يف شهر البيانات الفعلية ملتوسط أسعار األ ستخداما

خصوصا عندما يفوق  ،دقيق جدا يف تسعري اخليارات اليت يوون فيها سعر التنفيذ مساوي أو مقارب لسعر السهم
 أجل اخليار الشهرين.

 شراءأسهم و  متالكاحيث تتوون حمفظة التحو  من  ،خيار الشراء إسرتاتيجية شراء ف يتم يف هذه الدراسة تبينو س
قوم مبقارنة حمفظة نحيث  ،ستثماريةاال( على أسهم الشركات املوونة للمحفظة  طويلخيار شراء مغطى )اختاذ مركز 

 .4102ىل هناية إ 2009وطة وغري حموطة ملدة ترتاوح من حم
أن ندرس حالة عينة من الشركات املدرجة يف  رتأيناا ،خضاع الدراسة للجوانب الواقعيةإوهبدف زيادة الفهم و  

كما أهنا تتعامل مبختلف عقود اخليار   ،ركات عريقة وكبرية متارس نشاطات متنوعةش عتبارهاابمنتقاة  ،بورصة باريس
bons d'option, Suscription, Warrant،  سهم وهي أساس دراستنا هذه.لة من األسواخليارات على  

 la bourse de Parisاإلطار النظري لبورصة باريس  :المبحث األول
 تسعير عقود خيار الشراء  باستخدام نموذج بالك سكولز وقياس مخاطرها :المبحث الثاني
 تحليل إستراتيجية شراء خيار الشراء من حيث العائد والمخاطرة :المبحث الثالث
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 la bourse de Parisاإلطار النظري لبورصة باريس  :األولالمبحث 

إىل  ليث شوليات الدخو حإن من  باريسدخول بورصة  إىلضمن إطار هذا املبحث  ،التطرقسوف جيري  
لون قبل هذا حناول تسليط الضوء على تاريخ بورصة  ،التسعريةالسوق الرمسي أو السوق املوازي أو السوق خارج 

 .خمتصرفرنسا بشول 
 عموميات حول بورصة فرنسا والسوق المالي األوربي  :األولالمطلب 
 ،(Eurnext)وعرض خمتصر للبورصة األوربية  ،فرنسااخللفية التارخيية لبورصة  إىليتم التطرق يف هذا املطلب  

 هبدف تعزيز السيولة يف السوق. األوربيةواليت تضم جمموعة من البورصات 
 عموميات حول بورصة فرنسا :األولالفرع 

هي بورصة  إنشاؤهابورصة فرنسية مت  وأولاملالية يف القرن السادس عشر  األوراقبورصات  إنشاءبدأت فورة  
مرسوم ملوي ورغم سابقة إنشاجها إال أهنا  أمرم مبوجب 0429عام  أنشئتواليت  la bourse de toloase تولوز

 la bourse de بورصة ليون  أنشئتم 0442ويف عام  ،مل تون منظمة التنظيم بل ظلت مهملة فرتة من الوقت 
Lyon املالية  األوراق لتداولالوافية  األهليةنتيجة الجتماع رجال البنوك وتوالت اجتماعاهتم مما أضفى على البورصة

 la bourse de بورصة الرون  إنشاءم مت 0446يف فرنسا ويف عام  أنشئتوتعترب حبق أول بورصة منظمة 
rouen مبوجب املرسوم  أنشئتيدا أما بورصة باريس فقد حتد إنشاجهاوالبورصات الثالثة السابق ذكرها ال يعلم تاريخ

البورصات يف فرنسا خالل القرن الثامن عشر والتاسع عشر  إنشاءمث توالت   01/19/0142امللوي الصادر يف 
نانت إال أن الغلبة داجما كانت  –نابلس -مرسيليا –ليل  –من بوردو  لبورصات يف ك أنشئتوالعشرين حيث 

 .1من حجم التداوالت يف فرنسا كلها % 21انت تستحوذ  على لبورصات باريس واليت ك
ويف هذه السوق تتم  ،وهذه البورصات متثل نظاما متوامال ختضع لنفس السلطات ولنفس القواعد ونشر البيانات 

شركات  أعضاءوهذا النظام ميون كل  ، CACاملتاجرة باألوراق املالية حتت نظام الورتوين مركزي يعرف باسم 
 .2فرنسا أحناءاملالية يف كل  األوراقالبورصة من املتاجرة يف 

 0999اغسطس 4حيث مبوجب قانون  ،كما توجد جلنة ملوافحة التالعب باألسعار يف بورصة فرنسا  
وخوهلا احلق يف توقيع اجلزاءات على التصرفات  ،( C.O.B)أنشأ القانون الفرنسي " جلنة عمليات البورصة 

واليت حددها القانون بأهنا " أي ممارسة هتدف إىل إيقاع الغري يف اخلطأ  ،ت غري املشروعة باملفهوم الواسع واملمارسا
                                                           

 . 004:ص ، 4119 ، الثالث اإلصدار ، أهدافها أهميتهانشأتها "  أهم البورصات وهيئات السوق المال ، االستثماريةتقرير احتاد الشركات  -1
 .040 :ص، مرجع سابق ،رشيد بوكساين  -2
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يف فرنسا معهما التأثيم والدور العقايب على مجيع  0996يوليو  4الشراء ". وقد صدر قانون  أوحلفزه على البيع 
سواء بالتداول يف األسواق املنظمة أو باألسواق احلرة  ،حبيث تقع حتت طاجلة العقاب  ،املمارسات غري املشروعة 

وغدا التنظيم عاما شامال للتداول واملنع للمقامرات واملمارسات غري املشروعات فيها أيا كان حمل تداول  ،املستحدثة 
 ،ممارسة غري مشروعة توشف عنهما  أوحبيث صار من صميم عمل اللجنة معاقبة أي سلوك  ،املالية  األوراق
املالية من  األوراقدور اللجنة يزداد فاعلية يوما بعد يوم يف اإلشراف على البورصة ملعاجلة سلوك متداويل  وأصبح

 .1مشرتين وباجعني
وميون القول بأن فرنسا قد طورت يف أسواقها املالية يف غضون العقد األخري من القرن العشرين لتجعلها  

سألة الوساطة املالية ومن نتاج  هذا التحديث إنشاء أسواق مالية جديدة  مواكبة للتطورات العاملية احلديثة يف م
 واحتواروأسواق عقود اخليارات ومن مظاهر التحديث أيضا طريقة التداول اآليل  ،كاألسواق املالية املستقبلية 

 .2ومل حيدث أي تغيري بعد ذلك حىت اآلن ،شركات البورصة لعمليات التداول 
 Euronext   األوربيالسوق المالي  :الثانيالفرع 

 :أماكن مالية هي اندماجوهي سوق جاءت يف البداية نتيجة  ، 4111يف سبتمرب  Euronextأنشئت  
 اكتسبت 4110 أكتوبرويف ،األوريبواليت أعطت امليالد األول للسوق املايل  ،بروكسل وباريس  ، أمسرتدام

Euronextعرض استحواذ مؤسسة بريطاينLIFFE . 
أن مؤسسات السوق احمللية اليت تتواجد يف بعض  ،انضمت إليها البورصة الربتغالية  4114منذ جانفي  

 .3وهذه األخرية تعترب أول بورصة ذات أبعاد حقيقية عاملية، Euronextيف  % 011املناطق تعترب اليوم فروع 
فهي توفر اخلدمات العاملية  ،( هي سوق مالية عابرة للحدود بصورة أصلية Euronextواليورو نوست ) 

 ،لول من األسواق النقدية املنظمة وأسواق السندات املشتقة يف بلجيوا وفرنسا واململوة املتحدة ويف هولندا والربتغال 
ومنذ إنشاءها وهي تعمل من أجل توامل األسواق املالية عن طريق توامل األسواق احمللية يف عموم أوربا لتزويد 

 .4والسيولة العالية وقلة النفقات باالتساعوحيد يتسم املستخدمني بسوق 
من اجملموع( كما ميثل أكرب سوق  % 40ويتمتع اليورو نوست بأكرب رمسلة بورصية يف منطقة اليورو )نسبة 

ويعترب حبق اندماجا دوليا مبا يشمله من وحدات أعمال  ،للسلع يف أوربا وأكرب سوق للخيارات على مستوى العامل 
                                                           

 001 ،006:ص ص ،4102، اإلسوندرية ،دار املطبوعات اجلامعية  أدوات االستثمار في البورصة " دراسة مقارنة " ،السويلمحممد علي  -1
 001 :ص ، سابقمرجع  ، الشركاتاحتاد  -2

3- www.euronext.com.  
 .049:ص ، سابق مرجع ، الشركاتاحتاد  -4

http://www.euronext.com/
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تقدمي خدمات رفيعة  إىل أيضاإدارية ومحلة األسهم وأعضاء من خمتلف اجلنسيات ويرمي " اليورو نوست " وكوادر 
 باالستحواذ 4110وقد قام هذا اإلحتاد يف عام  ،املستوى العمالء والوسطاء واملستثمرين ومصدري األوراق املالية 

فريل مع جممع أ 02وقد مت يف  4114وعلى السوق الربتغايل عام  LIFFEعلى سوق املشتقات بلندن 
Euronext   ومعNYSE1  السوق يف  أدواتسيولة يف العامل (وهي تعترب مؤسسة مسعرة على  األكثر)السوق

. وبشول واسع فهي تقدم جمموعة السلع واخلدمات املالية املطروحة يف أوربا  4111فريل أنيويورك ويف باريس منذ 
  اخل.....الشراء.صووك  ،اخليارات ،األسهماملستثمر يستطيع االستثمار يف  أنحيث  ،األمريويةويف الواليات املتحدة 

 كما أن هذه السوق مشولة من معطيات السوق وحلوهلا التونولوجية.
والواليات  ،الربتغال ،بلجيوا   ،) فرنسا  :دول 4أسواق موجودة يف Euronext NYSE6 وتضم  
 .2مشتقة باإلضافة إىل السوق اللندين أسواق 6( وbas -pays ، األمريويةاملتحدة 
 وهو سوق يسري من طرف مؤسسة سوق  ،أما اليورو نوست على مستوى باريس  

Nyse Euronext، إن  ،وتأمني التداول املتوازن والتنفيذ الفعال لألوامر  األسواقمن أجل تنظيم هذه  حيث انشأ
Euronext paris  األسهمسوق  :منتظمةتسري ثالث أسواق (Euronext paris وسوقني للعقود املشتقة وهي )

(Monep   و )سوق اخليارات القابلة للتداول يف باريسMATIF 3اآلجلة(األدوات  )سوق. 
  األوربيتنظيم السوق المالي Euronext 

حيث حتدد أسعار األسهم  ،تعترب بورصة باريس بشول عام سوقا مدار باألوامر أو سوقا بالوكالة 
وأحيانا قد يتدخل بعض  ،أوامر الشراء وأوامر البيع ) مركزية التداول (  التقاءاملتداولة فيها من خالل 

ويتم التفاوض حول األسهم باعتبار  ،الوسطاء يطلق عليهم " أصحاب السوق" يف تسعري بعض القيم 
 9يولة بسرعة )شديدة ( السرعة بشول مستمر من فيتم تداول األسهم القابلة للتحول إىل س ،سيولتها 

 مساءا. 01:21صباحا حىت 

                                                           
مذكرة  ، 7000 إلى 7002المالية في ظل النظرية المالية السلوكية مع التطبيق على بورصة باريس خالال الفترة الممتدة من  األوراقطرق تقييم وتحليل  ،صفية صديقي -1

 .021 -049 :ص ص ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،ختصص مالية السوق  ،مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري 
2- mini-guide bourse, comment investir sur Euronext paris?, banque populaire reves de paris : 4 
3- WWW.amf.com. (Marche financiers, infrastructure marche règlements Euronext paris, article AMF, publie le mai 
2013, p : 13. 

http://www.amf.com/
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أما عن  ،أما األسهم األقل سيولة فتخضع لنظام تسعري ثابت ويتم تداوهلا يف ساعات حمددة 
أصبحت السلطة الوحيدة يف السوق املايل هي  4112 أوت 0من  فابتدءااجلهاز التنظيمي هلذه السوق 

AMF1. 
 تعريف بورصة باريس ونشأتها :الثانيالمطلب 
 :نتطرق أوال إىل التعريف مث النشأة فيما يلي 

 la bourse de parisتعريف بورصة باريس :األولالفرع 
بل هي أيضا مؤسسة يشار إليها مبؤسسة بورصة  األسواقجمموعة من  أوبورصة باريس ليست فقط سوق  
هذه  ،واالسم املعرفة به هي بورصة باريس SBT (société des bourse françaises) ويرمز هلا بـ  ،فرنسا 

 ،السوق الثانوي  ،األويلالسوق  :أقساموهي تتوون من ،املؤسسة تنظم وتؤمن وظيفة تروي  سوق بورصات فرنسا 
 .2حيث تضمن للمستثمرين سيولة عالية ، MATIFو  Monepالسوق اجلديدة و  ، OTMالسوق احلرة 

  نشأة بورصة باريس :الثانيالفرع 
 ،تأسست بورصة باريس مبوجب القرار الصادر عن جملس احلوومة التابع للملك  0142سبتمرب  42يف  

 إىل 0192" غري أن هذا املقر تغري ثالث مرات خالل الفرتة من  L’hôtel de Neversوقد كان مقرها "
 .3كما مت إقفاهلا مرتني  0919
بسوق باريس لألوراق املالية ذات النمط احلديث رمسيا وزاد عدد وكالء السوق  االعرتافمت  0910ويف عام  

وهو املبىن الذي  ، وقد مت البدء يف إنشاء قصر بروجننارت  ،بستني وكيال 0196الذين مت حتديد عددهم يف عام 
 .09414وأجنز يف عام  1909يف عام  ،خصص لسوق باريس لألوراق املالية ملا يزيد على مئة عام ومخسون عاما 

 وهنا يعود إىل التضخم  ،القرنالفعلية لبورصة باريس تأخرت مدة جتاوزت  االنطالقةوعليه نالحظ بأن  
 مما أدى إىل نشر املخاوف من التعامل يف البورصة ، 0199الشديد واهنيار العملة اللذان عقبا الثورة الفرنسية عام 

 .5والربجوازية وعودهتم من جديد لالستثمار يف العقارات عوضا عن االدخار املايلفراد الطبقة االرستقراطية أبني 

                                                           
 .024:ص ، سابق مرجع ، صديقيصفية  -1

2- Sophie coutant, Contenu En information dans les prix d’options : Estimation de la densité neutre au risque du sous –
jacent et application, pour l’obtention du titre décoctèrent gestion, université de paris IX Dauphine, mai 2001, p : 19 

 .046:ص ، سابقمرجع  ، صديقيصفية -3
 .040:ص ، سابقمرجع  ، الشركاتاحتاد -4
 .041:ص ، سابقمرجع  ، صديقيصفية  -5
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ففي  ،العامل أحناءيف مجيع  واالقتصادياتومثانينات القرن املاضي تعترب حقبة توامل بالنسبة لألوراق املالية  
ع التحول إىل التداول فرنسا شهدت هذه احلقبة حتديث املؤسسات وتغريا جذريا يف أساليب األسواق املالية م

وقد نت  عن جهود وزارة املالية لتحديث سوق باريس لألوراق املالية سوق السندات اآلجلة واليت تعرف  ،اإللورتوين 
وبعد ذلك بعام  ،للتعامل يف العقود اخلاصة بالسندات احلوومية  0996فرباير  41وذلك يف  (MATIFباسم )
 .onepM1سوق خيارات امللوية والذي يعرف باسم  إطالقواحد مت 
 تنظيم بورصة باريس :الثالثالمطلب 
خمتلف هيئات بورصة باريس واليت تشرف على تنظيم قواعد السوق ومراقبة عمل السوق  إىلسنتطرق اآلن  

مث إبراز خمتلف األقسام املوونة  ،املاليةسلطة األسواق  AMFوتشول هذه اهليئات حتت سلطة يطلق عليها  ،املالية
 لبورصة باريس.

  المتدخلون على مستوى بورصة باريس :األولالفرع 
( و) جلنة عمليات  CMFاملال  أسواقميون التميز بني سلطات سوق باريس لألوراق املالية ) جملس  
 ( والوسطاء املاليني. COBالبورصة 
 أسواقمت تأسيس جملس  :  CMF(conseil des marches financiers)المال أسواقمجلس  .0

مبا يف ذلك املبادئ العامة لتنظيم  ،املاليةبشان حتديث األنشطة  0996من خالل قانون  CMFاملال 
من قبل مؤسسات الدين ومؤسسات  احرتامهاحتدد االلتزامات الواجب  CMFالعام و  االكتتابقواعد 

 االستثمار.
أنشأت هذه  :COB (commission des opérations de bourse)لجنة عمليات البورصة  .4

وهي مؤسسة عامة ذات مميزات خاصة وهي مسؤولة عن ضمان حسن سري العمل  0961اللجنة يف عام 
وتشارك هذه اللجنة يف خمتلف  ، استقالهلامث تعزيز  ، 0999 أوت 4ومنذ صدور قانون  ،يف السوق املالية 

 :اجملاالت
  والتالعب يف  ،من اجلمهور وتراقب أداء األسواق ) من ناحية حركة السعر غري الطبيعية تتلقى الشواوي

 والتداول من الداخل ..اخل (؛ ،السوق 
 تسيطر على املعلومات اليت تنشرها الشركات والشركات املدرجة باستخدام املدخرات العامة؛ 

                                                           
 .042:ص ، سابقمرجع  ، الشركاتاحتاد  -1
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  احملفظة. إدارةعلى شركات  اإلشرافلديها قوة 
 أقسام سوق باريس لألوراق المالية:الثانيالفرع 

السوق اجلديدة والسوق احلرة  ،السوق الثانوي  ،السوق األويل  :أقسام هي 2سوق باريس موون من  
 .(MATIF .Monepباإلضافة إىل سوق األدوات املشتقة ) من اجل تغطية املخاطر 

املصدرة سابقا يف  ،األوراق املالية تبادلباريس تعترب مبثابة سوق يتم فيه  يفإذا كانت بورصة القيم املتحركة  
سواء أكانت تلك ترغب بالتوجه إىل  ،فإهنا تفرض العديد من شوليات الدخول على الشركات ،يف السوق األويل
 . 1أم السوق املوازي أم أيضا إىل السوق خارج التسعري ،السوق الرمسي

األويل  اإلصدارهو سوق إصدار األصول املالية )أي  :2Le marché primaireالسوق األولي  .0
ما        اإلصدارحيث يضم مجيع القيم املسجلة بشول رمسي يف البورصة وتشمل شرو   ،لألوراق املالية ( 

  :يلي
 من رأس ماهلا للجمهور؛ % 44 األقلتضع على  أن .أ

 احملافظ؛ طرفدورات السابقة واملصادق عليها من م بنشر البيانات اخلاصة بالثالث االقي .ب
 خرية قبل طلب التسجيل.السنوات األ 2رباح خالل أن توون قد حققت أج.       
هبدف جذب أكرب عدد من  0992أنشئ هذا السوق يف   :le marche secondaireالسوق الثانوي  .7

فالسوق  ،املالية املصدرة  األصولالسوق الثانوية هي سوق  أين يتم تبادل  ،(  pmeاملؤسسات )خاصة 
ودورها متثل يف توفري تقدير داجم لألصول  ،الثانوية تضمن السيولة وحركة االدخارات املستثمرة يف القيم املنقولة 

 "املعامالت املالية املسعرة كما تقوم هذه السوق مبختلف 
                      :منها األوليةصدار اليت تضعها السوق و  اإلالسوق الثانوية تستجيب لشر 

 .0442241 € إىلاملال البورصي  رأسوصول  -
إن وجود أسواق ثانوية يؤدي بالضرورة إىل إنشاء سوق رمسي ومنظم حلاملي األوراق املالية الذين يرغبون يف 

لسيولة من طرف املسامهني ألن مدة حياة السهم  االحتياجإن  ، االستحقاقتاريخ  انتظاراسرتجاع أمواهلم دون 
 سنة(. 99تتوافق مع املؤسسة )عموما مدة حياة املؤسسة 

                                                           
 64:ص ، 2411 ، 4اجلزء ، بريوت ، املنهل اللبناين موتبة رأس النبع دار ، وماليةواألسواق العالمية قضايا نقدية  البورصات ، مالكوسام  - 1

2-  Mv Diemer Arnaud, Systèmes et monétaires,  financiers et, monétaires. Cours chap. 3, université d’auvre, 

faculté de science économique et de gestion, 2eme, paris. p : 6. 
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 :Le nouveau marche.السوق الجديدة 3
وهي خمصصة للمؤسسات األوربية الناشئة واملبتورة اليت هلا قابلية  ، 0996بدأت نشاطها منذ فيفري  

ولون تبقى  ،وشرو  الدخول أقل تعقيدا  ،الالزمة لتمويل أنشطتها  األموال لتحقيق النمو إذا توافرت لديها رؤوس
 :فأصبحت كالتايل 4112وقد مت االلتحاق هبذه السوق عام  ،املؤسسات داجما ملزمة بالتصريح عن بياناهتا 

 التصريح بالبيانات املصادق عليها لثالث سنوات؛ -
ويتم ضمان عمل هذه السوق من طرف وسطاء ماليني  ،االلتزام بنشر البيانات كل ثالث أشهر  -

 :معتمدين من طرف يورو نوست باريس هم
  على األوراق املالية اليت تصدرها؛ املؤسسات واإلشرافالوسطاء الذين يعملون على ضمان دخول 
  1بزباجنهم أوالبيع والشراء اخلاصة هبم  أوامرجانب تنفيذ  إىلالسماسرة الذين يقومون بالتفاوض. 
 :le marche gré a gréالسوق الحرة  .3

 .2أيضاوهذه السوق تغطي املنتجات اليت ال ميون متيطها بسهولة ويف غري قابلة للتفاوض 
 وهي سوق مدارة من طرف يورو نيوست ولونها  0996حيث بدأت هذه األخرية نشاطها من سبتمرب 

 .3ليست سوق منظمة
املالية يتمثل يف  اآلجلة لألدواتإن اهلدف األساسي للسوق  :MATIFالسوق اآلجلة لألدوات المالية  .4

ضمان التغطية ضد خماطر تقلب معدل الفاجدة املتفق عليه من طرف احملرر واملشرتي لألصل )سندات 
 ..........اخل (.اخلزينة.

هتدف  MONEPفان سوق  أيضا :MONEPسوق الخيارات القابلة للتفاوض في بورصة باريس  .5
مثال يقرر مستثمر بيع كمية  ،املالية أو القيم املنقولة  األصولإىل ضمان التغطية ضد خماطر تقلب أسعار 

وهو  أسهموبالعوس مستثمر آخر يقرر شراء  ،وهو يعتقد انه خالل سوق تنخفض  األسهممعينة من 
 .4معتقد انه خالل شهر سوف ترتفع

  سوق باريس لألوراق املاليةوالشول التايل يشمل على جممل تقسيمات: 
 
 

                                                           
 .026. 024 :صص  ، سابقمرجع  :صديقيصفية  -1
 .044ص. ، سابقمرجع  :رضوانمسري عبد احلميد  -2
 .026 ص. ، سابقمرجع  :صديقيصفية  -3

4- MrDiemerArnoud .opcit.-p p .5. 6. 
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 تقسيمات سوق باريس لألوراق المالية 17) :رقم )الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  MONEPسوق الخيارات القابلة للتداول في بورصة باريس  :الرابعالمطلب 
هي سوق منظمة للخيارات القابلة للتداول  MONEPو ،طار بنية بورصة باريس إيف  0991نشئت يف أ 

 ،1هي خمصصة فقط لشركات البورصة  MONEPواألسهم القابلة للتداول على مستوى  ،علي القيم املنقولة 
ضاء السوق املنظم ( من أجل أن توون عضو من أعCBVولذلك فهي حتصل على املوافقة من جملس السوق املايل )

 واملؤسسة املقابلة تراقب من طرف مؤسسة البورصة من أجل ضمان وظاجفها.

                                                           
1- Josette Peyrard, La bourse, Vuibert, édition 7e, paris, p : 159. 

 لجنة عمليات البورصة
(COP) 

 المراقبة السلطة

 SBF MATIF S.A -بورصة باريس 

Monep SA  SNM 

السوق 
 المنظمة

MATIF السوق الحرة Monep ي لالسوق األو السوق الجديدة

 والسوق الثانوي

 السوق الحرة الوسطاء المفاوضين

Source : Mv Diemer Arnaud, opcit , p : 6 . 

 مجلس السوق المالي 
CMF)) 

 السلطة المشرفة 



 باريس    بورصة  مخاطرر الشراء في التق ليل من  قياس مدى فعالية خيا الفصل الثالث:
 

 
641 

 

سبتمرب  01يف  ،اخليارعلى تطوير عدد من األسهم حمل التعاقد لعقود  تأسست MONEPلـ انطالقةأول   
 .Lafarge :هيحيث ضمت ثالث مؤسسات  األسهمفتحت يف نشاطها ثالث فئات من عقود خيار  0991

Paribas .Peugeot1. 
 ،باريس  :املناطق اندماج إىلترجع باألساس  MONEPمبا يف ذلك  ،وعرفت بورصة باريس تغريات  
منسوبة إىل الفرتة  MONEPومواصفات عقود  ، Euronext األوريبالسوق املايل  وإنشاء وأمسرتدامبروكسل 

 .0999اىل 0991املوافقة   لقاعدة البيانات والفرتة هي من 
النوع األول هو عقود اخليار على األسهم  :للتداولتعرض نوعني من عقود اخليار القابلة  MONEPو  

قصرية  األمريويةعقود اخليار  :نوعني إىل أيضاوهذا األخري ينقسم  ،40CACوالنوع اآلخر عقود اخليار على مؤشر 
 .2األجل وعقود خيار أوربية طويلة األجل

مقدار العالوة اليت يدفعها املشرتي  أنبشFixed حمدد أو ثابت  MONEPكما أن كل شيء يف سوق  
 مثن اخليار. مبعىن أنه option Priceللخيار أو ما يسمى حقيقة 

" يف سوق  place ordresووسطاء البورصة وحدهم دون غريهم هم الذين يقومون بإصدار طلبات شراء "  
كما أن هؤالء بوسعهم احلصول على طلب املوافقة القانونية للقيام   ،اخليارات ويشرتكون بصورة آلية يف عملية التسوية 

والوكالء بالعمولة من  ،بدور صانع السوق ويتلقى هؤالء الوسطاء من املؤسسات الوسيطة كمؤسسات االجتمان 
ية األوامر اليت يقومون بتحويلها إما حلساهبم أو حلساب عمالجهم باعتبارهم املال األوراقبورصة التجارة ومديري حمافظ 

ويف هذه احلالة األخرية فليست هناك  ،أيضا وكالء بالعمولة عن عمالجهم وإن كان ال يتم اإلفصاح عن هؤالء العمالء
 .3رابطة تعاقدية بني العمالء املصدرين أصال هلذه األوامر وبني الوسطاء بالبورصة

 
 
 
 

                                                           
1- Sophie, Coutant, opcit, p=06. 

2- Yacine  jerbi, Evaluation des options et gestion des risques financiers par les réseaux de neurones et par les 

modèles a la volatilité stochastique, thèse Doctorat, spécialité : Mathématique appliques, université paris ,2006. 

,p:124. 
 .049 :ص ، سابق مرجع ، رضوانمسري عبد احلميد  - 3



 باريس    بورصة  مخاطرر الشراء في التق ليل من  قياس مدى فعالية خيا الفصل الثالث:
 

 
641 

 

  40CACمؤشر  :الخامسمطلب ال
وكيفية حسابه يف  ونشأتهمن حيث تعريفه  40CACفورة شاملة على مؤشر السوق  إعطاءحناول اآلن  

 النقا  التالية.
 ونشأته  40CACتعريف مؤشر  :األولالفرع 

 سنتطرق أوال إىل التعريف مث النشأة  
 :40CACتعريف مؤشر  .0

مؤسسة "  Compagnie des Agents de change" طرف من40CACمت تركيب مؤشر  
 cotationمث أصبح يسمى بالتسعري املرافق املتواصل "  ،يف بورصة باريس  0999سنة  الصرف وكالء

Assisté en continue نوست وهو مؤشر  " وهو يضم أربعني أكرب مؤسسة فرنسية مسجلة يف اليورو
 .1يعتمد على التعومي احلر حسب القيمة السوقية لرأس مال املؤسسة يف البورصة

ديسمرب  20نقطة يف  0111مع قاعدة ثابتة بـ  ، 0999يف واحد جانفي  انطلق :40CACتاريخ مؤشر  .7
0991 ، 40CAC وىل ذات قيمة األ 011مسعرة من بني  2قيمة 21يتوون من  ،هو مؤشر موزون

العام  جتاهاالواليت تعوس  ،واحملتملة ملختلف قطاعات االقتصاد الفرنسي  ،املعوضة  الرمسلة البورصية
سهما واستحداثها للحفاظ على الطابع التمثيلي للسوق املايل  21ويتم تعديل قاجمة  ،لالقتصاد الفرنسي 

عادة النظر يف تركيبة املؤشر إنشطة القطاعات حيث يتم أعلى حد سواء من حيث حجم وشرو   ،الفرنسي
 .3( من قبل جلنة خرباء أشهرفصليا )كل ثالث 

  40CACحساب مؤشر السوق  :الثانيالفرع 

كما أن قيمة مؤشر ، 4( ثانية حسب التقومي احلر 04" كل مخسة عشر )40CACحيسب مستوى مؤشر " 
CAC40 tI   حتسب عن طريق املتوسط احلسايب ألسعار األوراق املالية املوونة للمؤشر املوزون بالرمسلة البورصة للقيمة

 حيث  :السوقية للمؤسسات املوونة له

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ، 40CACباالعتماد على التحليل الفني دراسة تطبيقية على عشرين مؤسسة مدرجة في  األسهماتخاذ قرار االستثمار في  ،عماد الدين شرايب  - 1

 .90:ص ،4100 – 4101 ،جامعة منتوري قسنطينة  ،مالية  إدارة ،ختصص  ،املاجستري علوم التسيري 
2-Mini- guide bourse, opcit, p: 12. 

 أحباث ،7002. 7002خالل الفترة  إحصائيتحليل  40CACعلى قيمة الشركات المدرجة في مؤشر  األرباحتأثير سياسة توزيع  ،بديدة حورية  ،دادن عبد الوهاب   - 3
 .2:ص ،4110ديسمرب ،العدد العاشر  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري   ،جامعة حممد خيضر بسورة ، وإداريةاقتصادية 

 .90 :ص  ، مرجع سابق ،عماد الدين شرايب  -4
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I𝑡 = 1000 ∗
𝑡 البورصية الرسملة  للعينةفيالزمن 

𝑡رسملة الكلية فيالزمن 
  

tI:  1هو مستوى املؤشر يف الزمنt؛ 

 

 :2وعليه حيسب املؤشر حسب التغرمي احلر كما يلي

It = 1000 ∗
∑ 𝑄𝑖.𝑡𝐹𝑖.𝑡 𝑓𝑖,𝑡 
𝑁
𝑖=1 𝐶𝑖,𝑡

𝐾𝑡 ∑ 𝑄𝑖.𝑂
𝑁
𝑖=1 𝐶𝑖,𝑂

  

  :حيث
T: يوم إجراء احلساب ؛ 
N: عدد املؤسسات املوونة للمؤشر ؛ 
: 𝑄𝑖.𝑡 عدد أسهم املؤسسةi  يف اليومt؛ 
𝐹𝑖,𝑡 :  التقومي احلر للمؤسسةi  ؛ 

: 𝑓𝑖,𝑡   املعامل احلر للمؤسسةi ؛ 
: 𝐶𝑖,𝑡   سعر السهم للمؤسسة يف اليومt ؛ 

i,0Q:  ؛ 0991ديسمرب  20املؤسسة يف  أسهمعدد 

i,0C:  املؤسسة  أسهمسعرi   ؛0991ديسمرب  20يف 
tK:  اليوم( معامل التعديل يف نفس التاريخt). 

 توقيت عمل المؤشر :الثالثالفرع 
 04حتديثه كل ويتم  ،11:01 إىل 11:9اجلمعة من الساعة  إىلمن االثنني  40CACتنشر قيمة املؤشر  

حيث ترتاكم األوامر بدون  ،pré-ouvertureوتسمى هذه الفرتة  9:11 إىل 04 :1ويبدأ كل يوم من  ،ثانية
 .3التوازندقاجق بعد حساب سعر  4أي ، 01.24 إىل 9.11مث نتبع التداول من  ،)موتملة(وجود صفقات حمققة 

 

                                                           
1- Sophie Coutant, op.cit., p : 21. 

 .94 ، 90 ، ص ، سابقمرجع  ، شرايبعماد الدين  -2
2- Sophie Coutant, opcit, p : 21. 

 
 .2 :ص  ، مرجع سابق ،بديدة صورية ،عبد الوهاب  دادن -3
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  "40CAC" تكوين مؤشر السوق :الرابعالفرع 
وذلك حسب :40CACبتحديث قاجمة املؤسسات املوونة ملؤشر"  األعضاءاجمللس يقوم  اجتماعخالل  

 :1املراحل التالية
حتسب القيمة السوقية  :مؤسسة فرنسية مسجلة يف اليورو نوست من حيث القيمة السوقية ملاجةوضع قاجمة  .0

يتم حتديثه يف حالة إصدار أسهم  األسهمأما عدد  ،االجتماع  انعقادعلى سعر السهم يف نفس يوم  باالعتماد
 يف حالة سحب أسهم من التداول. أوجديدة 

 * سعر السهم األسهم= عدد  القيمة السوقية
يتم حتديد األربعني مؤسسة األوىل وفقا للرتتيب الذي  :أسهمهاأول أربعني مؤسسة من حيث سرعة حركة  اختيار .4

 :التايلينت  عن تطبيق العالقة 
 األخيرةشهر  07سرعة حركة السهم = مجموع حجم التداول اليومي لمدة 

حنسب وزن كل  ،األربعني مؤسسة اليت ستشول املؤشر  اختياربعد  :إعطاء وزن لول مؤسسة مدرجة يف املؤشر .2
يعتمد حساب الوزن على التقومي احلر بشر  أن ال يتعدى وزن املؤسسة الواحدة أكثر من مخسة عشر  –مؤسسة 
وحيسب وزن كل مؤسسة  –لألربعني مؤسسة املوونة للمؤشر  اإلمجالية( من القيمة السوقية  % 04) باملاجة

  :حسب العالقة التالية

2. I𝑡 = 1000 ∗
(𝑖)القيمة السوقية للمؤسسة 

𝐶𝐴𝐶40 رجةفياملد  القيمة السوقية مؤسسةلالربعني 

  بورصة باريس في تسعير عقود خيار الشراء  و قياس مخاطرها :المبحث الثاني
على معدل  عتماداالتسليط الضوء على املبادئ العامة لتقييم اخليارات من خالل  املبحث حياول هذا 

كثرها أعلى أهم النماذج و  عتماداالمون أىل هذا التقييم إجل التوصل أومن  ،سهم شركات العينةسعار الفعلية ألاأل
فاة احملددة عن أومقارنة قيمة املو ،Black ,Scholesمنوذج  :الدول املتقدمة وهي قتصادياتايف  ستعماالاو شيوعا 

يارات سعار اخلأمث يف نقطة ثانية حناول قياس العوامل املؤثرة يف  ،طريق النموذج مع القيمة السوقية لسعر اخليار
واجلدول التايل يوضح الشركات حمل الدراسة ونشا  القطاع  ،Creeks Lettresواملتمثلة يف )املعلمات اليونانية ( 

 ليه.إاملنتمية 

                                                           
 .29 ، 92:ص ص ، سابق مرجع ، شرايبعماد الدين  - 1
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 التعريف بالشركات محل الدراسة :(4الجدول رقم )

 التعريف بالشركة نشاط القطاع الرمز اسم الشركة
Air-liquide Ai وميثل  ،مليا يف الغازات الصناعية والطبيةاعهي مؤسسة راجدة  الويمياء

أضعاف من  2حيث متثل  ،%29نسبة املساهم الفرد فيها 
 40CACمتوسط شركات 

AXA CS شركة قابضة تعترب من أكرب املؤسسات املدرجة يف بورصة  التأمينات
 باريس

Bnp. Paribas Bnp ىل إيشار  البنوكBNP  على أنه شركة مسامهة مرخصة كبنك
 وفقا ألحوام القانون النقدي واملايل الفرنسي.

Danone  األغذيةدانون مؤسسة متثل العامل الرجيسي يف صناعة  املواد الغذاجية 
وهذا  40CACكما أهنا وزن كبري يف مؤشر   ،العاملية

 بسبب النشا  الذي تقوم به
Lafarge LG  مواد وجتهيزات

 البناء
 ،هي شركة ذات مسؤولية حمدودة ضمن قانون الفرنسي

مسجلة يف سجل الشركات التجارية يف باريس حتت رقم 
تتداول يف  Lafargeواسهم شراء  ،424014414

وهي مدرجة ضمن مؤشر  ،0942بورصة باريس منذ 
04CAC .منذ نشأته 

Société générale GLE احد البنوك الثالثة الوربى الفرنسية  ،يعترب هذا البنك تارخيا البنوك
حيث يقوم بالرتكيز على  Créditو BNP إىلباإلضافة 

منو االستثمار  وأنشطة ،اخلدمات املصرفية لألفراد والشركات
 .األزمةاملدعمة قبل 

 عداد الطالبة باالعتماد علىإمن  :المصدر
.6 :, p2011 , juinguide option finance expetlse mini ,? comment investir en bourse 40des cac sociétés , lesAOF 
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خيار الشراء عن طريق برنامج نموذج بالك وسكولز في تسعير عقود  لاستعما :ولالمطلب األ
MATLAB      

نعطي حملة حول برنام  ماتالب فيما ،منوذج بالك وسوولز باستخدامقبل التطرق لويفية تسعري عقود اخليار  
 :يلي

 MATLABبرنامج ماتالب :الفرع األول

والربجمة بطريقة سهلة االستعمال يف بيئتها  التخمنيحيث تدم  ،هو لغة ذات أداء عايل للحسابات التقنية  
برنام  املاتالب  ومؤسسو،1بعضهابحيث املشاكل واحللول توون معربة يف جمموعة رموز رياضية ذات عالقة 

 .20911يف منتصف  )Jack Little(وجاك ليتل) MilerCleve(مها الرياضيني كليف مولر 
 :3وذلك لألسباب التالية ،يستخدم برنام  املاتالب يف االقتصاد

فهي لغة ميون للمستخدم أن يصنع منها خوارزمية ميون للحاسب ،تتميز لغة املاتالب باملرونة والسهولة -
 تنفيذها؛

 ماتالب وسيلة تعليمية ممتازة؛ -
الشاجع للغة املاتالب يقع  االستخدامفربغم من ، والتمويل االقتصادتوافر الدوال املفيدة للمتخصص يف جمايل    -

يف توسع مستمر لتشمل كل العلوم اليت تستخدم  وملحقاهتايف العلوم اهلندسية إال أن إموانيات هذه اللغة 
ومن امللحقات اليت هلا تطبيقات يف ،والتمويل االقتصادواليت يأيت يف مقدمتها حقلي ،احلساب والرسم والربجمة

 والتمويل والرياضيات الرمزية.،القياسي واالقتصاد،واإلحصاء،والتعظيم، املصفوفاتجرب :والتمويل االقتصادجمال 
 نموذج بالك وسكولز:الفرع الثاني

بوصفه دالة لسعر ىل صيغة للسعر التوازين إؤدي ت  ،وسوولز السابق ذكرهابالك  إن حل معادلة منوذج 
  .املخاطرة والوقت املتبقي لصالحية اخليارمن سهم ومعدل الفاجدة اخلايل والسعر احلايل وتقلب أسعار األ ،التنفيذ

 .4ريتم الطبيعيتوزيع اللوغا صيغة بالك وسوولز تقوم على حمض مفهوم التحويم )الرتجيح( وخصاجص إن

                                                           
 .0:ص،اليمن ، 02العدد،م4119-2-0األربعاء ،جريدة تونوميديا ، برنامج ماتالب،كمال عبد اهلل اليافعي  - 1
 .0:ص، 4111،املورمةموة ،جامعة أم القرى ،احلاسب اآليل ونظم املعلوماتكلية ،مقدمة في البرمجة بالماتالب،خالد عبد احلميد اهلندي - 2
 .09، 01:ص ص، 4119،السعودية،موتبة فهد الوطنية،lMATLABلغة الماتالب باستخدام لالقتصاديينتدريس المبادئ الرياضية ،السحيباين إبراهيمحممد بن  - 3

4- Alexei Krouglor, Intuitive  proof of Black –Scholes formula board on arbitrage and proprieties of log normal 
distribution , 796 caboto trail arkhom control 3R vxi , journal of economies literture classification, canada,2012,p:1 
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( كيفية حتديد قيمة اخليار من خالل العوامل املؤثرة فيه وذلك للفرتة 5وعليه يوضح اجلدول رقم ) 
لتحديد قيمة املوافأة بعقد  4102مارس  21حيث مت أخذ أسعار  ،20/04/4102غاية  إىل 10/10/4102

 .20/04/4102يف  ستحقاقهااخليار الذي تاريخ 
 Black –schools pricing option formula باستعمالر الخيارات سعيت :(5الجدول رقم )

 S X R σ T s/x Ln(s/x) أهم شركة

Air-liquide 99.14 011 1.1102 1.026 1.14 1.9914 -0.0025 
AXA 09.01 09 1.1102 1.142 1.14 0.1144 0.0057 
Bnp. 

Paribas 
46.01 46 1.1102 1.116 1.14 0.1101 0.0002 

Danone 44.04 44 1.1102 1.402 1.14 0.1149 0.0070 
Lafarge 46.40 46 1.1102 1.162 1.14 0.1190 0.0020 
Société  

générale 
22.44 22 1.1102 1.194 1.14 0.1044 0.0074 

 :باالعتماد على املواقع التاليةالطالبة  عدادإمن 

- www.finance net.com. 
- www.bourse de paris.fr. 
- www.euronext.com. 

 :حيث متثل
S:  للسهم.السعر احلايل 

X: .سعر التنفيذ 
R: ( معدل العاجد اخلايل من املخاطرfree, risck.وهو ثابت ومستمر ) 
T:  أشهر. 19الوقت املتبقي من عمر اخليار والبالغ 
σ:  األسهممعدل التقلب أسعار ( االحنراف املعياريvolatilité.) 

 بالنسبة لقيمة  (Option value( العوامل املؤثرة على قيمة اخليار )5نالحظ من خالل اجلدول رقم ) 
(x) و (s) ميون حتديدها مباشرة حيث )(s) سهم واليت غالق األسعار اإلالسنوية أل تحتدد من خالل املتوسطا

 ،وحنصل على هذين القيمتني من النشرات الشهرية للبورصة ،يف بداية فرتة العقد(x) توون متقاربة مع سعر التنفيذ 
معدل الفاجدة على الوداجع احلوومية اليت مت حتديدها من  ستعمالنااأما بالنسبة ملعدل الفاجدة اخلايل من املخاطر فقد 

http://www.finance/
http://www.bourse/
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خاطرة يتبع منوذج بالك وسوولز أن معدل الفاجدة اخلايل من امل فرتاضاتان من أحيث  ،قبل البنك املركزي الفرنسي
وذلك يأخذ معووس  %(1.0291بالتايل مت تركيب معدل الفاجدة املقدر بـ ) ،تركيبا مستمرا وعلى أساس سنوي

أما بالنسبة لقيمة تقلب سعر  ،1.1102وعليه أصبح املعدل  ،ريتم وبعد ذلك يطرح منه الواحد الصحيحوغاالل
ساليب املتاحة اليت تبني على من بني األ األخريعترب هذا حيث ي ،من خالل االحنراف املعياري حتساهبااالسهم فتم 

حيث توافر لدينا قاجمة شهرية لسعر السهم لفرتات سنوات ماضية   ،ساس بيانات تارخيية من القيمة السوقية للسهمأ

σ:( وحيسب من خالل العالقة التالية 4102 إىل – 4119من  = √
∑(𝑅𝑖−  𝑅  ¯)²

𝑛
 

 سهماألسعار أتقلب  :(6الجدول رقم )
 %التقلب  اسم الشركة

Air-liquide 

AXA 

Bnp. Paribas 

Danone 

Lafarge 

Société  générale 

46.31 % 

3.16 % 

7.65% 

21.4% 

6.37% 

8.21% 
 باالعتماد عداد الطالبةإمن                                     

- www.finance net.com. 
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وباستخدام برنام  ماتالب يف صياغة منوذج بالك وسوولز حتدي قيمة اخليار بدقة مث توضيحها من خالل 

  .بني قيمة اخليار والفرتة الزمنية يف منحىن ثالثي األبعاد العالقةالشول البياين الذي يوضح لنا 
 :( فيما يلي1وعليه نالحظ نتاج  الربنام  من خال اجلدول رقم )

 :Monepتحديد قيمة خيار الشراء ومقارنتها بقيمة خيار الشراء في سوق  :(7الجدول رقم )

 1d 2d )1N(d )2N(d C(€) Cm اسم الشركة

Option value  

in monep 

Air-liquide -0.013 -0.13 1.29 1.22 2.12 4.74 

AXA 1.20 1.49 1.64 1.60 1.44 0.71 
Bnp. Paribas 1.11 1.10 1.42 1.41 0.44 4.00 

Danone 1.00 -0.07 1.42 1.21 2.92 7.24 
Lafarge 1.40 1.04 1.49 1.46 0.44 5.03 
Société  

générale 
1.44 1.04 1.49 1.46 0.41 4.01 

 باالعتماد الطالبة إعدادمن 
- www.euronext.com. 
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على ( لتوون يف املستوى األAXA( يف شركة ) 1.20حيث بلغت )  1d( قيم 12يبني اجلدول رقم )
على أحيث بلغت  2dوكذلك احلال بالنسبة لقيم  (-.0310دىن )يف املستوى األلتوون  liquide-Airوشركة 

 .دىنيف املستوى األ أيضالتوون  Air-liquide (-0.031)( ويف 1.49)  AXA مستوى يف شركة

-Airيف شركة  2.12 قيم اخليارات اليت بلغت حتساباميون ( 7رقم ) املوضحة يف اجلدوللنتاج   وفقا

liquide  يف  1.44وAXA، يف 0.44 وبلغت Bnp Paribas  لشركة 2.92و Danone،  0.44و Lafarge 

وسعر  Cهناك عالقة طردية بني قيمة  أنحيث نالحظ من خالل اجلدول   ،Société  G لشركة 0.41 كما بلغت
متثل السعر  Cقيمة  أنوكما نعلم  ،اخليار أكربكيد توون قيمة أ( σ)كما أنه كلما كان تقلب سعر السهم   ،السهم

وهي ليست من الشرو  النمطية للخيار  ،الذي يدفعه حامل اخليار ويتسلمه حمرر اخليار مقابل احلقوق اليت متنحها
منوذج بالك وسوولز حيث يعد هذا  ستعمالابحيث مت حتديدها  ،منا يتم التفاوض عليها مقابل احلقوق اليت متنحهاإ

 ج دقيق جدا.النموذ 
ث حي ،(Time to Expiratoire)صالحية العقد  نتهاءاخرية تتمثل يف الوقت املتبقي حىت والقيمة األ 

  4102ديسمرب  20ىل إفريل أ 0الفرتة املتبقية من  متدتاحيث  4102أشهر ( لسنة  9جل )الدراسة األ عتمدتا
t= 270/360=0.75 

( ميون تطبيق منوذج بالك وسوولز يف الشركات حمل الدراسة من خالل 14بيانات اجلدول رقم ) عتماداوب
 :1املعادلة املعرفة ب

𝑑1 = [(𝐿𝑁 (
𝑠

𝑥
) + 𝑡(𝑟 + 0.5(𝜎2)/𝜎√𝑡)]………………(1)  

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑡……………………………… . . (2)  
⇒ 𝑐 = 𝑁(𝑑1 )𝑆 − 𝑁(𝑑2)(𝑥)(𝑒

−𝑟𝑡)…………… . (3)  

موان تطبيقية يف بيئة صبح يف اإلأوهبذا 1d،2dللقيم  حتمايلاالدالة الوثافة أو التوزيع  𝑁(𝑑2)𝑁(𝑑1 )حيث متثل 
 :الدراسة كما يلي

 Air-liquideنأخذ حالة شركة  :مثال
𝑑1 = [(𝑙𝑛 (

99.05

100
) + (0.0014 + 0.5 (0.136)2)0.75)/(0.136)√0.75))]  

=(-0.0095 +0.00798)/0.11 
 

                                                           
2012, -Paris, December 28 cac40 option market?  How to improve the liquidity of Heude, OuidadYousfi, –Alain Francois  -1

p: 27.  
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(𝑑
1

= −0.013)∗ ⇒ 𝑁(𝑑1) = 0.496  

𝑑2 = −0.12 ⇒ 𝑁(𝑑2) = 0.4522  
)𝑁إن قيم كل من  1)، 𝑁(𝑑2)  من خالل معادلة اخلطأ  أونتحصل عليها من جدول التوزيعاتerf   من خالل
 برنام  ماتالب.

 :وبالتايل نعوض يف قيمة املوافأة جند

𝑐 = (99.05 ∗ 0.496). (100 ∗ 0.4522 ∗ 𝑒−(0.0014∗0.75)  

𝐶 = 49.2188 − 45.7 ⇒ 𝐶 = 4.04€ 

  Monepمنوذج بالك وسوولز وقيمة اخليار املعروضة يف سوق  احملسوبة عن طريقوبالتايل نقارن قيمة اخليار 
ومن خالل  ،حداث التوازنإلال  تدخل املراجحون إو  ،ن توون القيمتان متساويتانأحيث جيب  ،ببورصة باريس

 ،Air-liquide، AXA.، Bnp. Paribasقل مما ينبغي يف كل من أاجلدول السابق نالحظ أن أسعار اخليارات 

Société  générale ، Lafarge، قراض مبلغ إببيع السهم على املوشوف و  املرجحنييف هذه احلالة سوف يقوم
ول احلصيلة يف شراء عقدين لشراء سهمني وحتقيق ربح يتمثل يف الفرق بني حصيلة املركز األ ستخدامامث  ،معني

ن قيمة اخليار احملتسبة بنموذج بالك وسوولز والبالغة إف Danone S.Aأما فيما يتعلق مبؤسسة  ،ينوتولفة املركز الثا
يف  املرجحنين يدخل العديد من أنه من املتوقع إمن هذا املنطلق ف ،من القيمة السوقية للخيار كرب( أ2.92) 

 .قيمتنيال وزنسعارها وبالتايل تتأىل زيادة املعروض من عقود اخليارات لتنخفض إعمليات املراجحة مما يؤدي 
  Air liquideعلى أسهم شركة  الشراء قيمة  سعر خيار:(18الشكل رقم)

 
Sourse:Simulation par Matlab version 6.00 
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عامالن هلما عالقة طردية بقيمة مها  Tوالوقت املتبقي لتنفيذ عقد اخليار  Sكما هو معلوم أن سعر السهم 
 011.94€من  اخنفضقد   air liquide( أن سعر سهم شركة 18حيث نالحظ من خالل الشول )،اخليار
أي ولن حيقق املستثمر ،االستحقاقيف هذه احلالة سوف تنخفض قية اخليار حىت تاريخ ،يف هناية الفرتة 99.14 €إىل

حيث يف تاريخ التنفيذ )آخر السنة( عند السعر  plot) نحىن )ومنه لن ينفذ العقد وهذا مايوضحه امل،أرباح
 منه تؤو ل قيمة اخليار إىل الصفر.اليوجد عقد خيار و  €99.14

    AXA   خيار الشراء على أسهم شركة قيمة سعر :(19الشكل رقم )

 
Sourse:Simulation par Matlab version 6.00 

 €حيث بلغ سعر اخليار  ،09 €إىل  09.14 €من  اخنفضأن سعر السهم   plotنالحظ من خالل 
 .وتوون اخلسارة حمدودة بقيمة اخليار ،العقدهناي املدة ال ينفذ  يف بالتايل ،1.44

 Bnp Paribasقيمة  سعر خيار الشراء على أسهم شركة    :(20الشكل رقم )

 

Sourse:Simulation par Matlab version 6.00. 
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   €ويف هناية املدة بلغ 44.42 €( أن سعر السهم يف بداية الفرتة بلغ 20نالحظ من خالل الشول )
 مستمر. ارتفاعيف C  كما نالحظ أن قيمة اخليار   ،بالتايل العقد سينفذ 46.0

  Danoneقيمة  سعر خيار الشراء على أسهم شركة   :(21الشكل رقم )

 
Source: Simulation par Matlab version 6.00. 

  €ويف هناية املدة بلغ 40.26 €( أن سعر السهم يف بداية الفرتة بلغ 21نالحظ من خالل الشول )
 .مستمر ارتفاعيف C كما نالحظ أن قيمة اخليار    ،بالتايل العقد سينفذ 44.04
 Lafargeسعر خيار الشراء على أسهم شركة  قيمة   :(22قم )الشكل 

 

Source: Simulation par Matlab version 6.00. 

بالتايل العقد  46.40  €إىل 42.60 €من  ارتفع( أن سعر السهم 22الشول ) نالحظ من خالل
 مستمر. ارتفاعيف C كما نالحظ أن قيمة اخليار    ،سينفذ
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 Socéité généraleقيمة  سعر خيار الشراء على أسهم شركة    :(23الشكل رقم )

 
Source: Simulation par Matlab version 6.00 

يف سعر السهم وهذا يوون يف صاحل املستثمر ف تنفيذ العقد يف  ارتفاعمن خالل هذا الشول نالحظ  أيضا
  اية املدة.هن

 call optionقياس مخاطر خيار الشراء  :انيالثالمطلب 
ن املعلمات اليونانية املستمدة من منوذج بالك وسوولز هي مفيدة لتشخيص حساسية حمفظة موونة من إ 
كما قد   ،خرية قد توون جمرد تغري يف سعر السهمهذه األ ،ساسي واخليارات للتغريات يف ظروف السوقاملوجود األ

 .1األسعاريوون هناك تغري يف تقلبات هذه 
 ويطغريقيات تستخدم لتحوهناك مخسة من اإل ،وهذه املعلمات تقيس بعدا خمتلفا ملخاطر عقود اخليار 
 :واملوضحة يف اجلدول التايل 2رو ( ،فيقا ،دلتا ،اتساسية ) ثياأل صولاملوونة من اخليارات واأل ،احملافظ

 
 
 
 
 
 

                                                           
1-  Jonathan Goodman, Derivatives securities  mathematics in finance program , courant institute of mathimatical,science 
NYU fall 2010,p :1 
2-Bandra Kurla ,Derivative Market ,by national stock exchange plaza, India,2011,p :52 
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 المعلمات اإلغريقية لقياس مخاطر خيار الشراء:(8الجدول رقم )
 Delta  ∆c Gamma المعلمات

𝚪c 

Vega 

𝚲c 

Thêta  

𝚯𝐜 

Rho 

 Pc 

Air-liquide  9 1.2 1.112 42.40 02.69- 22.44 
AXA 1.64 1.114 6.22 1.42- 9.14 
Bnp. 

Paribas 
1.42 1.112 09.24 2.69- 40.02 

Danone 1.42 1.119 01.94 04.44- 40.02 
Lafarge 1.49 1.114 44.12 2.99- 09.26 
Société  

générale 
1.49 1.2 01.21 2.99- 09.26 

 باالعتماد الطالبة إعدادمن  :المصدر
- www.euronext.com. 

إىل  للوصول ،املؤثرة على سعر اخليار تغريات العواملمدير احملفظة يستخدم هذه املؤشرات من أجل تقييم  إن 
 .اهلدف)التغطي ضد املخاطر(

0- : 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚   ∆c  
خيار حيث يتم إعطاء صيغة دلتا  ،إن الدلتا يقيس حساسية سعر اخليار إىل سعر السهم األساسي

 :كمايلي  الشراء
 
 

∆c =
𝜕𝑐

𝜕𝑠 
………….(1)                                            
)…………(2)1dN (=c ∆ 

 هذا يعين أن سعر اخليار يرتفع مبقدار،1.21حيث كانت الدلتا  ،Air-liquide نأخذ مثال شركة

 لول تغري بسعر السهم مقداره وحدة واحدة . 42%
ويقصد به حتديد عدد اخليارات املطلوب  ،ويستخدم الدلتا يف تووين حتو  الدلتا أو املركز احملو  

ومبا أن أسعار األسهم غالبا ما تتقلب صعودا وهبوطا أكرب ،بيعها لتحويط مركز طويل باألسهم العادية
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فإن ذلك يشول نوعا من املخاطرة تقاس  ،بوثري مما يتطلبه حساب الدلتا من حتركات بسيطة جدا
 .1مبعامل آخر هو القاما

 2-  c𝚪Gamma    
وحسب ،يقيس القاما حجم التغري املتوقع يف معامل دلتا ألي خيار عندما يتغري سعر األصل األساسي

هذا يعين أن معامل الدلتا سيتغري هبذه النسبة عندما يتغري سعر   1.112اجلدول )( بلغ معامل قاما    
 :2السهم األساسي بوحدة واحدة . وتعطى صيغة القاما كمايلي

𝚪𝐜 =
𝑒−𝑑1²/2

𝑠𝜎√2ᴫ𝑡 
……………..(3) 

 ᴫ=  2.0204941حيث 

  Vegaمعامل الفيغا  -3
( بلغ 9يف اجلدول ) ،يقيس هذا املعامل حساسية سعر اخليار للتغريات يف درجة تقلب سعر السهم األساسي
 42.40هذا املعامل     هذا يعين أن تغري درجة التقلب بوحدة واحدة أدى إىل ارتفاع سعر اخليار ب 

 وبالتايل هناك عالقة طردية بني درجة التقلب وسعر اخليار.  
 :3وحيسب معامل الفيغا خليار الشراء كمايلي 

^ =
s𝑒−𝑑1²/2

√2ᴫ 
………………..(4) 

 

 Thetaمعامل الثيتا  -4
عندما حيني أجل اخليار تصبح  ألنه ،الزمنيقيس هذا املعامل حساسية سعر اخليار ملدى تآكل 

ففي شركة  ،tأي هناك عالقة عوسية بني سعر اخليار والزمن  ،للصفرالقيمة الزمنية للخيار مساوية 
Air liquide سعر اخليار  فهذا يعين أن  -02.69  وبلغ معامل الثيتا ،2.46 €سعر اخليار بلغ

 ثابتة. األخرىمع بقاء العوامل  التايل وذلكسيوون      يف اليوم 
 

                                                           
 .426:ص، مرجع سابق، أسعد محيد عبد العلي- 1

2- C.C.W.Leentvaar, Numerical Solution of the Black- Scholes equation with a small number of  grid points, Master 
thesis, Delft university of technology , Oosterlee  , March- December 2003,p:74. 

 .064:ص، مرجع سابق، سعيد مجعة عقل، مؤيد عبد الرمحان الدوري-  3
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 :1وحيسب باملعادلة التالية

Θ =
𝑠𝜎𝑒−𝑑1²/2   

2 √2ᴫ𝑡 
– r x 𝑒−𝑟𝑡N(d2) ……………………(5)  

 Rhoمعامل الراو   -5
حيث إذا تغري سعر الفاجدة بوحدة ،يقيس هذا املعامل مدى تأثر سعر اخليار للتغري يف سعر الفاجدة

    22.44يف اجلدول أعاله بلغ معامل الراو   ،سيتغري سعر اخليار أيضا  بنفس النسبة،واحدة
 :2وحيسب الراو كمايلي

Rho = txe−rtN(d2)…………..(6) 
 شراء خيار الشراء من حيث العائد والمخاطرة  إستراتيجيةتحليل :الثالثالمبحث 
من  ستفادةلالليها املستثمرين إلجأ يسرتاتيجيات اليت حدى اإلإاملغطى  شراءسرتاتيجية شراء خيار الإتعترب  

( call optionاملغطى ) لشراءسرتاتيجية شراء خيار اإب ماليةن حتويط حمفظة أحيث  ،سعار السوقيةاملتوقع لأل جتاهاال
 .وغري النظامية  النظاميةبنوعيها  توشف مستوى العاجد واملخاطرة 

سعار أن أومع  ،ملاليةيف ختفيض خماطر احملفظة ا املغطى الشراءسرتاتيجية خيار إدف دراسة مدى جناح هبو  
يتحصل على أرباح عند  فوباملقابل سو  ،شراءخيار  لشراء سهم ال تتغري كثريا خالل املستقبل هذا يدفع املستثمرألا

أما يف حالة اخنفاض سعر السهم فسوف توون خساجره حمدودة بقيمة العالوة وهذا سيوون ،سعر السهم ارتفاع
  ية.سهم العادألالشراء املباشر ل أفضل من

قارهنا نخيار شراء و  شراءسرتاتيجية إق يوذلك يتطب ،عقد خيار شراءبحتويط احملفظة  وعليه سنحاول يف هذا املبحث 
 بقياس أداء احملفظة احملوطة خنتم دراستناوبعدها  وغري النظامية  وذلك من خالل املخاطر النظامية ةمبحفظة غري حموط
 وغري احملوطة .

مع نفس المحفظة بدون  call option الشراءمقارنة عوائد المحفظة المحوطة بخيار :المطلب األول
 تحويط
سرتاتيجية إمت تطبيق  ،ة لعينة موونة من ستة شركات مدرجة يف بورصة باريستضمنيف صدد دراستنا امل    
شهر لول سنة ابتداء من أ 9عمر اخليار  متداحيث  ،خيار الشراء املغطى على هذه احملفظة شراء
سهم حمل الدراسة لأل سعاراأل تمتوسطا ستخداماكما مت   ،20/04/4102غاية  إىل 10/10/4119

                                                           
 .616 نفس المرجع ، ص: - 1

2 -  C.C.W.Leentvaar,opcit,p:74 
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حيث  ،ستخراج قيمة اخليار وهذه العالوة مت استخراجها بواسطة بالك وسوولزاخالل املدة املذكور هبدف 
 ستعانةاالسعار التنفيذ من خالل أو  سهم للشركات املختارةأسعار األ ت( متوسطا01يوضح اجلدول رقم )

سهم أ( سعري 02،04،06،01 ،00،04،02كما يوضح اجلدول رقم )  ،بالنشرات الشهرية لبورصة باريس
( وعواجد كل من احملفظة  1وقيمة اخليار احملتسبة من اجلدول رقم ) ،الشركات املختارة يف بداية املدة وهنايتها

 لذا يوون قريبا من سعر السهم يف السوق سوق األحيانغلب أن سعر التنفيذ يف أوكما  ،احملوطة احملوطة وغري
 ن بداية املدة هي سعر التنفيذ وهناية املدة هو سعر السهم السوقي يف تاريخ التنفيذ.أعترب ن

 في بورصة باريس وأسعار تنفيذها  األسهمأسعار :(9الجدول رقم )
 .Air-liquide AXA Bnp الشركات

Paribas 

Danone Lafarge Société  

générale 

متغ
ال

ت 
يرا

سنوا
/  ت

متوسط سعر 
 السهم

متوسط  سعر التنفيذ
 سعر السهم

متوسط  سعر التنفيذ
 سعر السهم

متوسط  سعر التنفيذ
 سعر السهم

متوسط  سعر التنفيذ
 سعر السهم

متوسط  سعر التنفيذ
 سعر السهم

 سعر التنفيذ

7002 30.96 23.26 46.39 41 11.46 13.24 62.04 12.43 16.46 19.33 60.32 63.32 

7000 22.34 32.32 41.94 46.33 34.0 39.33 16.03 33.33 12.90 13.10 14.34 60.63 

7000 36.33 499 43.0 43.32 16.33 13.10 12.14 33.93 62.46 63.33 66.14 61.01 

7007 09.29 4.0.3

0 

44.62 49.23 61.32 63.32 10.33 39 63.26 63 34.33 36.94 

7003 02.31 490.9

0 

43.02 41.36 12.43 13.02 33.43 23.10 10.13 12.66 66.6 33.66 

7004 00.93 499 40.29 40 33.49 33 33.43 33 33.34 33 11.33 11 

الطالب باالعتماد على املوقعني إعدادمن  :المصدر  
-www. Euronext .com. 

.. Finance net.comwww - 

يضا املعطيات املذكورة أ( ميون استخراج قيمة اخليار وباستعمال 9يات املوضحة يف اجلدول )طمن خالل املع
قيم  إجياد( بغرض استخراج سعر اخليار باستعمال منوذج بالك وسوولز وبعد  σ T، r،يف املبحث الثاين ) قيمة 

واجلدول رقم  ،Air-liquide( لشركة 11ول رقم )دهي مبينة يف اجل مثلماخيار الشراء املغطى للشركات املدروسة 
واجلدول  ،Danone( لشركة 02واجلدول رقم  ،Bnp. Paribasلشركة  (04واجلدول رقم ) AXA( لشركة 00
سرتاتيجية إفسوف تقوم بتحليل  Société générale( ملؤسسة 04اجلدول ) وأخريا Lafarge( لشركة 02رقم )

بداية املدة هو سعر التنفيذ وهناية املدة متثل سعر السهم يف تاريخ سهم هذه الشركات على أساس أن أالتحو  على 
 االستحقاق.
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 Air-liquideالمغطى لشركة  الشراءعقود خيارات  :(00الجدول رقم )
عند  األسهمعاجد  شراء يارعالوة خ خالل مدة العقد األسهم أسعار التاريخ

 حتو  احملفظة
عند  األسهمعاجد 

 عدم حتو  احملفظة
 typeاخليار  نوع

 نهاية المدة المدة أول
3990 04.75 45.7 5..0 .0.51 .0.0 ITM 

3949 4..10 10.17 5.40 .0.07 .0.11 ITM 

3944 14..0 17.75 5.50 (5.50) (5.70) OTM 

3943 11..5 10.50 5.01 0.00 7.10 ITM 

3946 17.5. .50.1 . 0.41 7.41 ITM 

3941 .55.10 11.50 (7.07) 

 

(7.07) (..1) OTM 

 باالعتماد لبةاعداد الطإمن                                                                                                      
-www. Euronext .com. 
- www. Finance net.com. 

 :AXAالمغطى لشركة  الشراءعقود خيارات  :(01الجدول رقم )
عند  األسهمعائد  عالوة خ شراء خالل مدة العقد األسهم أسعار التاريخ

 تحوط المحفظة
عند عدم  األسهمعائد 

 تحوط المحفظة
الخيار  نوع

type نهاية المدة المدة أول 

3990 .7.77 .7.07 5.50 (5.50) (5..) OTM 

3949 .7.15 .0.70 5.01 (5.01) (7.00) OTM 

3944 .0.10 .5.50 5.07 (5.07) (0.41) OTM 

3943 .5.70 .0.00 5.77 0.07 0.10 ITM 

3946 .0.1. 05.0. ..00 0.50 7.7 ITM 

3941 .1.40 .1 5.00 (5.00) (5.40) OTM 

 باالعتماد  الطالبة إعدادمن                                      
-www. Euronext .com. 
- www. Finance net.com. 
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 :Bnp. Paribasالمغطى لشركة  الشراءعقود خيارات  :(12)الجدول رقم 
عند  األسهمعائد  عالوة خ شراء خالل مدة العقد األسهم أسعار التاريخ

 تحوط المحفظة
عند عدم  األسهمعائد 

 تحوط المحفظة
نوع الخيار 

type نهاية المدة المدة أول 

3990 0..41 00.1 0.5. 00..0 07..0 ITM 

3949 04.07 74.7. 0.00 (0.00) (1.70) OTM 

3944 71.01 05.00 5.04 (5.04) (.1.57) OTM 

7007 20.49 24.49 1.44 00.19 00.2 ITM 

3946 77.77 05 ..14 0.04 0.07 ITM 

3941 00.07 07..5 ..00 (5.10) 5.7 OTM 

 باالعتماد الطالبة إعدادمن 
-www. Euronext .com. 

. Finance net.comwww - 

  :Danoneالمغطى لشركة  الشراء عقود خيارات :(13الجدول رقم )

عند  األسهمعائد  عالوة خ شراء خالل مدة العقد األسهم أسعار التاريخ
 تحوط المحفظة

عند عدم  األسهمعائد 
 تحوط المحفظة

نوع الخيار 
type نهاية المدة المدة أول 

3990 70.51 70.10 5.77 5.07 5.40 ITM 

3949 70.00 70.11 5.07 5.0. 5.77 ITM 

3944 74.10 77.05 5..0 (5..0) (..40) OTM 

3943 71.00 74.1. 5.17 (5.17) (..07) OTM 

3946 05.70 00.00 5.00 ..70 ..74 ITM 

3941 0..77 00..0 0.17 (0.17) 5.71 OTM 

 باالعتماد الطالبة إعدادمن 
-www. Euronext .com. 

.net.com. Finance www - 
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 :Lafarge المغطى لشركة لشراءاعقود خيارات  :(14الجدول رقم )

عالوة خيار  خالل مدة العقد األسهم أسعار التاريخ
 شراء

عند  األسهمعائد 
 تحوط المحفظة

عند عدم  األسهمعائد 
 تحوط المحفظة

نوع الخيار 
type نهاية المدة المدة أول 

3990 01.05 04.1. ..77 .4..4 .1.7. ITM 

3949 01.70 77.70 ...7 (...7) (.0) OTM 

3944 71.77 04..7 0.50 (0.70) (05.11) OTM 

3943 00..7 77.10 5.77 .7.0 .7.47 ITM 

3946 71.7. 71.00 0.70 (0.70) (..0.) OTM 

3941 00.7. 07.0. ..00 ..0 017 ITM 

 باالعتماد الطالبة إعدادمن 
-www. Euronext .com. 

.. Finance net.comwww - 

 :Société  généraleالمغطى لشركة الشراءعقود خيارات  :(15الجدول رقم )

عند  األسهمعائد  عالوة خ شراء خالل مدة العقد األسهم أسعار التاريخ
 تحوط المحفظة

عند عدم  األسهمعائد 
 تحوط المحفظة

نوع الخيار 
type نهاية المدة المدة أول 

3990 00..0 71.10 7... 1.71 .0.1 ITM 

3949 05.07 75.00 0.00 (0.00) (.5.50) OTM 

3944 7..17 .4.01 5.01 (5.01) (07.70) OTM 

3943 .4.71 01.71 5... ...71 ...1 ITM 

3946 01.10 70.00 0 4.04 .0.04 ITM 

3941 7..00 77.00 5.07 0.74 0.50 ITM 

 باالعتماد الطالبة إعدادمن 
-www. Euronext .com. 

.. Finance net.comwww - 

 :من خالل اجلداول السابقة نالحظ
 .7002سنة  :األولىالفترة 

 سعر سهم شركة رتفاعا( (11نالحظ من خالل اجلدول رقم Air-liquide،  يف  € 41.21حيث بلغ
 Long callسرتاتيجية شراء خيار شراء مغطى إومبا أن اهلدف من  ،يف هناية املدة 11.6€بداية املدة وبلغ 

option   ضمن داجرة الربح   يقعن خيار الشراء إبالتايل ف ،السعر رتفاعا حتمالامن  ستفادةاالهوITM 
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(in-the- money)، وسيوون ربح حامل خيار  ،ومن هنا سوف ينفذ املستثمر العقد
𝑀𝐴𝑋[(70.6 الشراء − 57.4), 0)] − ن قيمة العالوة اليت متثل مثن أومبا  ،02.19€أي     0.12

ن العاجد احملقق من إاملنتهية يف خيار الشراء ف األسهماخليار ال تتجاوز نسبة بسيطة من القيمة الولية لصفقة 
 .02.4€سهم والبالغ حتويط احملفظة خبيار شراء يساوي الشراء الفعلي لأل

  شركة  أسهم أسعار اخنفضتويف هذه املدة أيضاAXA بدية املدة إىل يف06.62 €من 
أن السعر يف بدية املدة هو سعر التنفيذ والسعر يف هناية املدة هو سعر  باعتباريف هناية املدة  06.42 €

نالحظ أن عقد خيار الشراء يقع  ،(02كما هو موضح يف اجلدول رقم )  ،السهم السوقي يف تاريخ التنفيذ
وكما أن عقد  ،وبالتايل فليس يف مصلحة املستثمر تنفيذ العقد out-of-the Moneyخارج داجرة الربح 

 ،خيار الشراء ميتاز بوون اخلسارة اليت قد تنجم عن عدم صحة التوقعات حمدودة بقيمة العالوة املدفوعة فقط
عن أسهم هذه الشركة ألن اخلسارة اليت أصابت احملفظة عند  1.11  €وهذا قد جينب احملفظة خسارة قدرها

وبالتايل فهذا الوضع املتمثل يف عدم تنفيذ اخليار وذلك  ،سهم( لول 1.0  €وطها قد بلغت )عدم حت
السعر السوقي للسهم ال يوون له أثر سليب على املتعامل يف السوق ألن اخلسارة أو اخلطر  اخنفاض نتيجة

 حمددة بسعر العالوة املدفوعة فقط. االخنفاضالناجم عن 
 بنك  أن ويف نفس املدة نالحظ أيضاBnp Paribas  يف بداية  20.19€سعر سهمه من  ارتفعقد

هذا يعين أن العقد يقع ضمن إموانية الربح  4.10€وكان املبلغ العالوة  ،يف هناية املدة 44.9€ إىلاملدة 
ITM، فإن العقد ينتهي إىل  وبالتايل 44.04€بلغ ها خبيار الشراء طلذلك فإن عاجد احملفظة عند حتوي
 التنفيذ.

  وكذلك بالنسبة لشركةDanone،  أسعار أسهمها البالغة يف بداية املدة  ارتفاعخالل هذه الفرتة بسبب
 €وبالتايل فإن عاجد احملفظة بلغ  ،1.26€وقيمة العالوة قدرت بـ  ،24.92 €فإهنا يف املدة  24.19 €

وبلغ معدل  ،(%56خبيار الشراء كما بلغ العاجد املتوقع من املضاربة خبيار الشراء ) عند حتويطها 1.46
 Levrage( تبني هذه النتيجة بشول واضح ميزة الرفع %1.78 يف األسهم ) االستثمارالعاجد املتوقع من 

وبالتايل من  ،سعر العالوة املدفوعة ارتفاعيف سعر السهم أدى إىل  االرتفاعذلك أن  ،املتأصلة باخليارات
 مصلحة املستثمر تنفيذ اخليار.
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  أيضا سعر السهم لشركة  ارتفعويف هذه املدةLafarge يف 41.90€ إىلبداية املدة  يف 29.4 €من
 €وبالتايل فإن عاجد احملفظة عند حتويطها خبيار الشراء سوف يبلغ  €1.44كما بلغ سعر اخليار  ،هناية املدة
 .ITMومنه ينتهي العقد إىل التنفيذ كونه يقع ضمن داجرة الربح  01.01

  ارتفع سعر السهم لشركة  أيضاونفس املدةSociété générale  إىل يف بداية املدة  24.04 €من
ومبا أن عقد اخليار يقع ضمن داجرة الربح فإن  2.00€كما أن قيمة اخليار بلغت   ،املدةيف هناية  €29.94

 .9€املستثمر سينفذ العقد حيث بلغ العاجد عند حتويط احملفظة خبيار الشراء
التحو  كان هلا دور مهم يف احلفاظ على مبلغ  إسرتاتيجية( أن 4119نستنت  من خالل هذه املدة )سنة 

عن أسهم  9.01 €دفعه من عالوة التحويط احملفظة قد بلغحيث أن مقدار ما مت  ،9.11€معني من الضياع قدره 
 .1.0€جمتمعة بينما اخليار بتجنيب هذه احملفظة خسارة مقدارها  6الشركات 

 :7000سنة  :الثانيةالفترة 
  خالل هذه املدة ارتفع سعر السهم لشركةAir-liquide  94.92€يف بداية املدة إىل  10.94€من 

عن سعر  ارتفعومبا أن السعر السوقي للسهم  قد  ،1.14€قيمة العالوة حيث بلغت  ،يف هناية املدة
فهذا سيمون املستثمر من حتقيق عاجد يتمثل يف الفرق بني سعر السهم السوقي يف تاريخ  (S>Eالتنفيذ )
العقد  سينتهيومنه  02.42€وسعر التنفيذ مطروحا منه قيمة العالوة املدفوعة حيث بلغ العاجد  التنفيذ
 لتنفيذ.إىل ا

  لون يف هذه الفرتة قد شهدت شركةAXA من  اخنفضتحيث  ،أسهمهاملحوظا يف أسعار  اخنفاضا
. OTMوبالتايل فإن العقد يقع خارج داجرة الربح  ،املدةيف هناية  04.24€يف بداية املدة إىل €06.91

السعر السوقي للسهم وإمنا  ارتفاعمن  االستفادةنستطيع القول يف هذه احلالة أن هدف املستثمر هنا ليس 
الن شراء خيار الشراء اخلسارة اليت تنجم عنه هي حمدودة تتمثل يف  لألسهمبديال مباشرا للشراء الفعلي 

 (.2.24أما اخلسارة النامجة عن احملفظة غري احملوطة فقد بلغت ) ،(1.29قيمة العالوة )
  أيضا يف نفس الفرتة اخنفض سعر سهم بنكBnp Paribas  يف بداية املدة إىل  41.42 €من

فاملستثمر يف هذه احلالة ليس من مصلحته  ،4.24 €يف هناية املدة ن حيث بلغت قيمة اخليار €21.60
 .4.24€إال أن العقد قد جنب احملفظة خسارة قدرها  ،وبالرغم من عدم تنفيذ العقد ،تنفيذ العقد
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  أما بالنسبة لشركةDanone  طفيفا يف سعر سهمها يف هذه املدة إذ بلغت األسعار  ارتفاعافقد عرفت
مالحظ أن  ،1.26€كما بلغت قيمة العالوة   ،22.99€ويف هناية املدة  ،22.44€يف بداية املدة 

 (.%1.52باألسهم ) لالستثماروهذا ما حيفز العاجد املتوقع  ،ITMالعقد يقع ضمن إموانيات الربح 
  ويف املقابل عرفت شركةLafarge حني بلغ السعر يف بداية املدة  ،أسهمهاكبريا يف أسعار   اخنفاضا

لون هذا األخري  ،العقدوبالتايل ليس من مصلحة املستثمر تنفيذ  26.24€ويف هناية املدة  €49.24
(  ألن اخلسارة اليت حتملها املستثمر عند حتويط احملفظة خبيار الشراء 01.92جنب احملفظة خسارة قدرها )

 (.04€( أما اخلسارة املرتتبة على احملفظة غري احملوطة قد بلغت )0.06عالوة املدفوعة )هي قيمة ال
  أيضا شهدت شركةSociété générale 41.42€يف أسعار أسهمها إذ بلغت يف بداية املدة  اخنفاضا 

وبالرغم من  ،والقرار الذي يتخذه املستثمر يف هذه احلالة هو عدم تنفيذ العقد ،21.41€ويف هناية املدة 
 (.1.21€ذلك فإن العقد قد جنب احملفظة التعرض للخسارة قدرها )

  وكخالصة نستنت  أن إسرتاتيجية حتويط احملفظة بعقد خيار شراء املغطى لعب دور جد فعال يف هذه الفرتة
وهو نتيجة طرح  46.66€( حيث سامهت هذه اإلسرتاتيجية يف احلفاظ على مبلغ قدره  4101)سنة 
من اخلسارة اليت تصيب احملفظة عند عدم حتويطها  9.22€( والبالغة 16مبلغ العالوة للشركات )جمموع 
 لول سهم. 26€واىل 

 7000سنة  :الفترة الثالثة
إذ  ،(11وهذا كما يوضحه اجلدول رقم )  أسهمهااخنفاضا يف أسعار  Air-liquideيف هذه املدة عرفت شركة  

وبالتايل فاملستثمر ليس من  ،1.14€وبلغت قيمة املوافأة  96.1€ويف هناية املدة  91.02€بلغت يف بداية املدة 
( أما اخلسارة 1.14€مصلحته تنفيذ العقد لون اخلسارة اليت ترتتب على عدم  تنفيذ العقد تتمثل يف قيمة العالوة )

 (.1.22€املرتتبة على احملفظة غري احملوطة فقد بلغت )
  كذلك عرفت شركةAXA، 01.14€يف بداية املدة و  04.92€يف أسعار أسهمها إذ بلغت  اخنفاضا 

من هذا مل يتم تنفيذ العقد ألنه يقع خارج إموانية الربح  1.46€وقدرت قيمة العالوة  ،يف هناية املدة
OTM . 
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   سعر سهم بنك  اخنفضويف هذه املدة أيضاBnp Paribas €29.29   يف  21.24يف بداية املدة و
لون هذا العقد أدى إىل تقليل اخلسارة من  ،وهذا ما دفع املستثمر إىل عدم تنفيذ العقد ،املدةهناية 
 وهي قيمة العالوة املدفوعة. 1.21€ إىل €09.12
  أيضا بالنسبة لشركةDanone يف أسعار أسهمها حيث بلغت يف بداية املدة  اخنفاضاعرفت  حيث

 ITMن ويف هذه احلالة ال يتم تنفيذ العقد ألنه يقع خارج داجرة الربح  26.41€ويف هناية املدة  21.92

 (.0.44€لونه أدى إىل جتنب احملفظة خسارة قدرها )
  يف شركة  االخنفاضويف هذه الفرتة يتجسد أيضاLafarge  يف  29.62€حيث بلغت أسعار أسهمها

 عدم تنفيذ العقد.يف هناية املدة وهذا ما أدى إىل  41.06€بداية املدة و 
  كما شهدت شركةSociété générale كبريا يف أسعار أسهمها حيث بلغت يف بداية املدة   اخنفاضا
وهذا ما دفع املستثمر إىل عدم تنفيذ العقد ألنه يقع خارج داجرة الربح  01.40€ويف هناية املدة  €20.92

ITM. 
سهم أمن  2.40€لتحويط احملفظة قد بلغ مقدار ما مت دفعه من عالوة  أنويالحظ يف هذه املدة  

ن أوهذا يعين  69.29€بينما قام خيار الشراء بتجنب هذه احملفظة من خسارة قدرها  ،الشركات اجملتمعة
احملفظة  دى دوره يف حتويطأن اخليار قد أوعليه ميون القول  ،66.49€النتيجة ستوون موجبة وتقدر ب 

 السعر. خنفاضاوجتنيبها خسارة مقدارها الفرق بني قيمة العالوة املدفوعة واخلسارة الناجتة عن 

 7007سنة  :الرابعةالفترة 
  شركة  أسهم أسعاراملدة ارتفعت  هذه خاللAir-liquide ويف هناية  99.01€بلغت يف بداية املدة  إذ

ضمن إموانية الربح  العقد ألنهوبالتايل املستثمر سينفذ  ،1.49€كما بلغت قيمة العالوة   ،94.14€املدة 
ITM . 

   أيضا خالل هذه املدة عرفت أسعار أسهم شركةAXA يف أسعار أسهمها حيث بلغت  ارتفاعا
وبطبيعة احلال  ،1.66€كما قدرت قيمة العالوة   ،يف هناية املدة 02.24€يف بداية املدة و  €01.22

السعر حيث بلغ العاجد من حتويط احملفظة بعقد خيار  ارتفاعمن  االستفادةفإن شراء سيمون املستثمر من 
 الشراء.
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  ويف هذه املدة أيضا ارتفعت أسعار أسهم بنكBnp Paribas يف بداية املدة و  20.49€بلغت  إذ
سوف يتم تنفيذ العقد من قبل املستثمر  وبالتايل 1.44€كما بلغت قيمة العالوة   ،يف هناية املدة €24.49

 .00.19€وذلك ألنه حقوق عاجد بلغ 
  إال أن شركةDanone  ويف هناية  29.44€حيث بلغت يف بداية املدة  أسهمهايف أسعار  اخنفاضاشهدت

 ،لون اخلسارة النامجة عن عدم تنفيذ ،وهذا ما جعل عقد خيار الشراء ينتهي بدون تنفيذ 21.90€املدة 
 (.04ن اخلسارة اليت تعرضت هلا احملفظة وهي غري حموطة وهذا ما يوضحه اجلدول رقم )أقل م

  شركة  أسهم أسعاروبالعوس خالل هذه املدة فقد ارتفعتLafarge،  حيث بلغت يف بداية املدة
دام الغرض يف تنفيذ العقد هو حتقيق الربح والتخلص جزجيا أو كليا  وما 26.94ويف هناية املدة  €24.06
 .ITMفاملستثمر يف هذه احلالة سوف ينفذ اخليار ألنه يقع ضمن داجرة الربح  ،اخلساجرمن 
   أسعار أسهم شركة  ارتفعت أيضاوخالصة هذه املدةSociété générale يف بداية  01.69€بلغت  إذ

وكما  ،يف هناية املدة واليت متثل سعر السهم السوقي يف هناية املدة 49.29€نفيذ و املدة واليت متثل سعر الت
يقع فمن داجرة  ألنهأن توقعات املستثمر يف ارتفاع السعر قد حتققت فان القرار الذي يتخذه هو تنفيذ العقد 

 . ITMالربح 
   عن أسهم  2.09€احملفظة قد بلغ  ما مت دفعه من عالوة التحو  ،4104وعليه ميون القول أنه يف فرتة

النتيجة سلبية  أنوهذا يعين  2.09€بينما قام اخليار بتجنيب هذه احملفظة خسارة قدرها  ،شركات جمتمعة
 .4.92€أي أن هناك خسارة خالل هذه املدة قدرها 

 7003سنة  :الخامسةالفترة 
  ( أن شركة 11خالل هذه املدة نالحظ من اجلدول رقم )Air-liquide أسعارها حيث بلغت يف  ارتفعت

لذلك سوف يتم تنفيذ العقد ألنه يقع يف داجرة الربح  014.9€ويف هناية املدة بلغت  96.10€بداية املدة 
ITM . 

  أيضا يف هذه الفرتة عرفت أسعار شركةAXA ويف هناية املدة  02.90€حيث بلغت يف بداية املدة  ارتفاعا
هو  ،الشراءطبع سيختار املستثمر تنفيذ العقد ألن اهلدف من شراء خيار  ن وهنا 41.40€بلغت 

 .4.14€حيث بلغ العاجد احملقق عند تنفيذ العقد األسهم األسعار ارتفاعمن  االستفادة
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  بنك  أنيف هذه الفرتة  نالحظ أيضاBnp Paribas  يف األسعار أسهمه إذ بلغت يف بداية  ارتفاعاشهد
وهذا ما دفع املستثمر إىل تنفيذ العقد ألنه يتوافق مع توقعاته بشأن  46€هناية املدة  ويف 22.26€املدة 

 عند حتويط احملفظة بعقد اخليار. 2.41€ارتفاع سعر السهم حيث بلغ العاجد
  ارتفع سهم شركة  أيضاويف هذه املدةDanone  يف بداية املدة باعتبار أن هذا السعر  41.64€حيث بلغ

هذا ميثل سعر السهم السوقي يف تاريخ  أنالعتبار  44.24€لعقد وبلغ يف هناية املدة هو سعر تنفيذ ا
 وكما ان سعر التنفيذ أقل من سعر السهم السوقي فإن املستثمر سينفذ العقد. ،التنفيذ

   لون يف هذه الفرتة حققت شركةLafarge يف أسعار أسهمها حيث قدرت األسعار يف بداية  اخنفاضا
سعر  ارتفاعومبا أن املستثمر مل تتحقق توقعاته بشأن 29.42 €وقدرت يف هناية املدة  29.20€املدة 

 السهم الضمين بالتايل سوف ميتنع عن تنفيذ العقد.
   مؤسسة سعر سهم  أنويف هذه الفرتة نالحظ Société généraleكبريا حيث بلغ   ارتفاعاعرف  قد
التنفيذ كونه  إىله احلالة سوف ينتهي ذوبالتايل يف ه ،املدةيف هناية  24.44€يف بداية املدة و  €49.94

 . ITMيقع ضمن داجرة الربح 
عن  00.99€قدرة جمموع العالوة املدفوعة لتحويط احملفظة بلغت  4102نه يف فرتة أوعليه ميون القول 

 ،0.40€سهم الشركات املوونة للمحفظة حمل الدراسة بينما قام اخليار بتجنيب احملفظة خسارة قدرهتا بـ أ
 .01.19€هناك خسارة قدرها آنوبالتايل فالنتيجة سالبة أي 

 .7004سنة  :السادسةالمدة 
  شركة  آننالحظ خالل هذه املدةAir-liquide  األسعاريف أسعار أسهمها حيث بلغت  اخنفاضاعرفت 
ومبا أن اخليار خارج  ،2.46€كما بلغت قيمة العالوة   ،يف هناية املدة 09€يف بداية املدة و €011.94

 داجرة الربح فإن املستثمر ال ينفذ العقد.
  كما هو احلال بالنسبة لشركةAir-liquide ن شركة إفAXA  يف نفس الفرتة شهدت اخنفاضا يف أسعار

نالحظ أن سعر التنفيذ أ كرب من سعر  ،املدةيف هناية  09€اية املدة و يف بد 09.14€أسهمها إذ بلغت 
 بالتايل ليس من مصلحة املستثمر تنفيذ العقد. ،التنفيذالسهم يف تاريخ 
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   إال أنه يف هذه املدة شهد بنكBnp Paribas يف بداية  44.42€يف سعر سهمه حيث بلغ  اخنفاض
بالتايل ينتهي اخليار  ،السعر لون ليس بالقدر املطلوب ارتفاعوبالرغم من  ،يف هناية املدة 46.01€املدى و 

 دون تنفيذ.
    عرفت شركة  أيضاويف املقابلDanone  مل حيقق العاجد  االرتفاعارتفاعا يف سعر سهمها لون هذا

بلغت قيمة  كما  44.04€وسعر السهم يف تاريخ التنفيذ  40.26€املطلوب حيث بلغ سعر التنفيذ 
 ( بالتايل مل ينفذ العقد.2.92€العالوة )

   سعر سهم  ارتفعيف هذه املدةLafarge املدةيف هناية  44.40€يف بداية املدة إىل  42.60€من، 
 بالتايل من مصلحة املستثمر تنفيذ العقد. ،ITMبالتايل فان عقد اخليار يقع ضمن إموانية الربح 

  هم شركة ارتفع سعر س أيضايف هذه الفرتةSociété générale  ويف  20.44€حيث بلغ يف بداية املدة
 .4.21€حقق له عاجد بلغ  ألنهتنفيذ اخليار  إىلوهذا ما دفع املستثمر  22.44€هناية املدة

  04.14 €حيث بلغت جمموع العالوة املدفوعة لتحويط احملفظة 4102نه يف فرتة أخري نستنت  ويف األ 
 عن أسهم الشركات املوونة للمحفظة. 

 9.22€وبالتايل هناك خسارة مقدارها  4.64€بينما اخلسارة اليت قام اخليار بتجنبها عن احملفظة بلغت 
 من أسهم الشركات املوونة  4102-4119من خالل هذا التحليل نستنت  عاجد احملفظة خالل فرتة الدراسة 

 :التايلللمحفظة وذلك من خالل اجلدول 
 7004-7002عائد المحفظة خالل  :(16الجدول رقم )

 عائد المحفظة الغير المحوطة عائد المحفظة المحوطة اسم الشركة
Air-liquide 00..0 63.3 

AXA 7.70 4.62 

Bnp paribces 00.. 43.30 

Danone (0.1.) 9.2 

Lafarge 41.02 7.07 
Société générale 49.49 1.35 

 17.03 075.00 المجموع
 عداد الطالبةإمن 
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 حساب المخاطر المنتظمة وغير المنظمة لكال المحفظتين:الثانيالمطلب 
هي خماطر ،أن املخاطر غري املنتظمة أو املخاطر اخلاصة،كما ذكرنا سابقا يف الفصل الثاين املبحث األول

السيطرة عليها أو تفاديها من خالل التنويع وميون للمستثمر  ،تؤثر على شركة حمددة وليس هلا عالقة بالسوق كول
 ،كما ميون تفاديها من خالل اإلدارة الوفؤة،يف االستثمار وتوزيع رأس املال على عدد كبري من األوراق املالية

( نستنت  أن 9فمن خالل اجلدول رقم ) ،املعياري يعترب أفضل معيار لقياس املخاطر غري املنتظمة االحنرافومقياس 
 ويف احملفظة احملو  بلغ،20.14 %االحنراف املعياري يف احملفظة  غري احملوطة قد بلغ 

 وبالتايل نستطيع القول أن حتويط احملفظة خبيار الشراء ساعد على ختفيض املخاطر غري املنظمة.،2.14 %
وال ميون  ،يف السوق هماألسأي خماطر تشمل مجيع ،أما بالنسبة للمخاطر املنتظمة وهي خماطر السوق 

حيث ،أفضل مؤشر حلساب املخاطرة املنتظمة  β ويعد ،لون ميون التقليل منها وجتنبها،التخلص منها أ وتفاديها
 أي أن التغري يف معدل عاجد السهم أو احملفظة والتغري يف يف ،سرعة تأثري خماطر السوق على السهم الواحد βميثل 

 .βمعدل عاجد السوق يعتمدان على معدل 
 :للمحفظة احملوطة فيما يلي βمث حساب قيمة ،للمحفظة غري احملوطة βواجلدول التايل يوضح كيفية حساب معامل 

 للمحفظة غير المحوطة βحساب معامل  :(17الجدول رقم)
عائد  السنة 

 المحفظة
 

عائد مؤشر 
 السوق

انحرافات 
عوائد 

 المحفظة 

عوائد  انحرافات
 السوق

التباين  
 المشترك

 التباين

3990 01.01 .0.57 7.57- 0.7.- .7.007 3.3934 

3949 70.17 ...70 5.0. 0.50- 5.107- 0.4391 

3944 70.50 05.71 0.01- 7.00 .7.574- 63.3331 

3943 75.47 01.0. 7.14- .0.47 77.101- 433.2323 

3946 71.44 5 7..7 .7.74- 01.150 390.6390 

3941 07.74 .7.71 1.57 5.5. 5.515 9.9994 

Leverage 13.36 41.12   430.43- 134.233 

 الطالبة إعدادمن 
واليت جتتمع على  ،اجلمعية العامة اجتماعألن الربح يوزع بعد  ،4102التوجد توزيعات أرباح لسنة :مالحظة

-4119متوسط توزيعات الربح للسنوات املاضية )لذا قمنا بإجياد ،20-04-4102األقل بعد أربع أشهر من 
 تؤخذ يف دراستنا على أساس تقديري. 4102باعتبار  أن سنة ،(4101-4100-4104-4102

 حيث ،β( نستنت  قيمة 04من خالل اجلدول )
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β =
𝐶𝑂𝑉𝑝𝑚

𝑉𝐴𝑅 
= 

−129.18

451.785
 =-0.28  

 (-0.73بلغ ) أما بالنسبة للمحفظة احملوطة وبنفس الطريقة فقد،لبيتا احملفظة غري احملوطة ةبالنسبهذا 

أن إسرتاتيجية شراء خار الشراء قد خفضت من املخاطر  ،(18نالحظ من خالل نتاج  اجلدول )
 كما بلغت يف احملفظة غري احملوطة    .  ،يف احلفظة احملوطة  βحيث بلغت قيمة  ،املنتظمة

 :اجلدول التايل يوضحهكما ومنه تصبح املخاطر الولية  
 وطةمحالمحوطة وغير ال ةالمخاطر الكلية للمحفظ :(18الجدول رقم)

 المحفظة المحوطة المحفظة غير المحوطة  المخاطر 
 β -0.28 -0.23المخاطر النظامية 

 σ 20.14 3.27المخاطر غير النظامية
 3.42 31.47 المخاطر الكلية

 من إعداد الطالبة
على ختفيض املخاطر حتويط احملفظة خبيار الشراء ساعدت  إسرتاتيجية( أن 18نالحظ من خالل اجلدول)  

وبالتايل مون القول  ،ويعود هذا إىل التخفيض الوبري يف املخاطر غري املنتظمة ،3.09إىل % 31.47الولية من% 
 فيها.أن هذه اإلسرتاتيجية سامهت بنسبة كبرية يف ختفيض املخاطر وخاصة املخاطر اليت ميون التحوم 

 قياس أداء كال المحفظتين  :المطلب الثالث
فالبد من توحيد املقياس ،واملخاطر اليت تتعرض هلا متباينة،مبا أن عواجد احملفظتني احملوطة وغري احملوطة خمتلفة      

ويوجد ثالث مقاييس من املمون استخدامها ،املعياري وبيتا( للمقارنة بشول يضمن الدقة االحنرافاملستخدم )بني 
 :لغايات قياس األداء وهذا ما يوضحه اجلدول التايل باإلضافة إىل منوذج تسعري األصول الرأمسالية كمايلي

 مقاييس أداء المحفظة المحوطة وغير المحوطة:(19الجدول رقم)
 المحفظ المحوطة المحفظة غير المحوطة المقياس
 Sharp    0.02 5.00 شاربمقياس 

 -Trenor      5.50- 5.50     مقياس ترينور

 Jensen    -0.04 -0.09مقياس جونسن

 عداد الطالبةإمن 
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التحويط باخليار على حتقيق كفاءة  إسرتاتيجية( مدى قدرة 19نستنت  من خالل النتاج  املوضحة يف اجلدول)      
مقاييس  وعلى العموم  نستطيع القول أ ن ،هذا مايوضحه مقياس شارب ،يف أداء احملفظة وبالتايل حتقيق عاجد إضايف

 التحويط خبيار الشراء مما ساعد على ختفيض املخاطر املالية.األداء أظهرت حتسن يف األداء عند تطبيق إسرتاتيجية 
 خاتمة الفصل الثالث

واليت كانت اهلدف منها هو معرفة مدى قدرة عقود اخليار يف ختفيض  ،تضمن هذا الفصل الدراسة التطبيقية     
حيث تعترب هذه األخرية ،شركات6وذلك عن عينة موونة من  ،املخاطر املالية واليت مت التطرق إليها يف الفصل الثاين

حيث مت  ،4102-4119وذلك ملدة ،40cac واملدرجة يف مؤشر ،من أكرب مؤسسات من حيث حجم التداول
 ،كفرتة لتسعري عقود اخليار على املؤسسات حمل الدراسة وذلك باستعمال منوج بالك وسوولز  4102أخذ سنة 

اخليار  أسعاروهبدف معرفة مدى دقة هذا النموذج مت مقارنة ،MATLABغة الربجمة حيث مت تشويله من خالل ل
 .اخليار السوقية املعروض يف سوق باريس  أسعاراحملسوبة هبذا النموذج مع 

أن عقود اخليار سامهت يف حتسني عواجد ،وعليه من خالل النتاج  اليت توصلت إليها الدراسة يف الفصل الثالث    
فشراء خيار الشراء حيقق أرباحا  ،دور كبري يف حتويط احملفظة من املخاطر تيف املقابل لعب،سوق باريساحملفظة يف 

بينما توون خسارة املستثمر حمدودة بقيمة العالوة اليت يدفعها ،عندما يرتفع سعر السهم يف السوق عند تنفيذ العقد
يف هذا  إليه مت التوصل وهذا ما ،املباشر لألسهمبالتايل سوف جينب احملفظة من خسارة  بسبب الشراء ،للباجع
 حيث يربز الدور اجلوهري لعقود اخليار يف ختفيض املخاطر.  ،الفصل
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 نسيابيةالالرئيسية  هم القنواتأسواق املالية تعترب من ن األأ نستنتج ،بعد التطرق ملختلف جوانب الدراسة            
من  السوق العديدتتداول يف هذه  حيث ،بالطلب عليهاموال من خالل ربط األ ستثماريةاىل نشاطات إاملدخرات 

 والسندات. األسهماملالية منها  األدوات

للتحوط من تلك  ،وراق مالية جديدةأو أدوات مالية أسواق مت توليد وبسبب املخاطر اليت تواجه هذه األ 
يطلق عليها املشتقات املالية حيث تدخل ضمن  األدواتالعادية على معاجلتها وهذه  األدواتاملخاطر اليت تعجز 

للتقليل  أويعرب عنها بالتحوط النهائي للمنتج املايل لتحسني عوائده  األخريةمفهوم جديد وهو اهلندسة املالية وهذه 
واليت اهلندسة املالية  أدوات أنواع أهمحد أالسوق املايل وتعد اخليارات  أوضاعمما جيعل هلا دور يف تغيري  همن خماطر 

 خر.آىل طرف إتعطي للمستثمر فرصة مهمة لتقليل املخاطر ونقلها من طرف 
دارة املخاطر املالية اليت إأي استخدامها يف  ،Hedgingحيث تعترب عقود اخليار بوجه عام كأداة للتحوط  

سرتاتيجيات مالية قد فتح الباب واسعا لكثري من اإل كأدواتظهورها  ن أكما ،تتعرض هلا املؤسسات املالية وغري املالية
من  األخريةويف كثري من احلاالت غريت هذه  ،اليت ما كان من املمكن تطبيقها دون التعامل خبيارات البيع والشراء

 سهم.يف األ ستثماراالالعالقة التقليدية بني العائد واملخاطرة حني تعترب خيارات الشراء وسيلة بديلة عن 
 لكن  التعامل االقتصادي ،مهها منوذج بالك وسكولزأوترتكز عقود اخليار على منذجة رياضية جد معقدة  

 أو( املراجحة L'arbitrage) مبدأهو يف غاية السهولة ويرتكز على هذه النماذج  نشقاقاتاالذي يشمل على 
 التحكيم.

 نتائج الدراسة:
 توصلت الدراسة جملموعة من النتائج من بينها: 

صول والقدرة على املخاطر املالية اليت هتدد األ قتصاديةاالوالسيطرة  حتليل ،دارة املخاطر تعين حتديدإن إ .1
 دارية للمشروع.اإل

 ستخدمتان إوتغطيتها لكن املشتقات و  خرآلدوات لنقل املخاطر من طرف أن املشتقات املالية هي إ .2
 زمات.فقد كانت السبب يف العديد من األ،املخاطرهنا ال ختلو من أال إ،للتغطية والتحويط كأدوات

سواق املالية يرتكز مفهوم التحوط على التقليل من ويف األ،ن التحويط هو توفري احلماية من املخاطر احملتملةإ .3
 املخاطر نتيجة التقلبات السعرية.

وهناك العنصران ،و حياة تنتهي بعدهاأجال حمددا يكون فيه للعقد قيمة ألعقد اخليار سعر تنفيذ و  إن .4
اليت تكون مثن اخليار   Premiumساس الذي تقوم عليه عملية التسعري وبالتايل قيمة العالوة يشكالن األ
 يف النهاية.

 حيققها حيث يتمكن من تنفيذ اخلسارة. أنن يعرف مقدما اخلسارة اليت ميكن أيستطيع املستثمر  .5
 مام املستثمرين.أجمموعة الفرص املتاحة  تساعا .6
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 بالتأكيدواملضاربة ليست ،جته سعر السهم حنوى االرتفاعاما  إذاالشراء خليار الشراء يسمح باملضاربة  إن .7
من خطر  تقاءلاليضا أن تستخدم أخرية ميكن فهذه األ إليهاأي اللجوء ،الدافع الوحيد لوجود اخليارات

 التقلبات غري املواتية.
ية توزيعات قبل أوريب طاملا ال يدفع السهم أنه خيار شراء أيقيم على  أنمريكي ميكن ن خيار الشراء األإ .8

 تاريخ االستحقاق.
عدم تنفيذ عقدي خيار الشراء على من خالل استخدام لغة املاتالب يف حساب قيمة اخليار مت التوصل إىل  .9

، وذلك الخنفاض سعر السهم عن سعر التنفيذ يف تاريخ AXAو Air liquideأسهم كل من شركيت 
  .االستحقاق ، هذا ما يوضحه تقاطع املنحىن الثالثي األبعاد مع احملور املمثل لقيمة اخليار

 Bnp Paribas، Danone، Lafargeمت تنفيذ عقد خيار الشراء على أسهم كل من الشركات  كما 
،Socéité générale وذلك الرتفاع سعر السهم عن سعر التنفيذ يف تاريخ االستحقاق. 
وسعر املمارسة ،فان قيمة اخليار متثل دالة لسعر السهم،وفقا لنموذج بالك وسكولز لتقيم عقود اخليار .11

 حمل العقد. األسهموالوقت املتبقي على انتهاء صالحية العقد وسعر الفائدة ومدى تقلب 
أقل من احملفظة مت التوصل من خالل الدراسة التطبيقية أن املخاطر الكلية للمحفظة احملوطة خبيار الشراء  .11

 غري احملوطة.
فمعظم املدخالت املطلوبة حلساب ،تطبيقها ال ينطوي على صعوبة أن إالقد تبدو معادلة النموذج معقدة  .12

 ميكن احلصول عليها من البيانات املنشورة يف النشرات الشهرية للبورصة. Call optionسعر خيار الشراء 
صبح سعر السهم متساويا أ وإذا ،(S)من سعر السهم  أعلىيكون  أنال ميكن  (Cاخليار )ن سعر إ .31

 .O≤C<S أيضاقيمة اخليار تصبح بدورها مساوية للصفر  فإن ،للصفر

 :اختبار الفرضيات

تؤدي أسواق األوراق املالية دور بالغ األمهية يف جذب  ،بالنسبة للفرضية األوىل فهي صحيحة -1
الفائض من رأس املال غري املوظف وغري املعبأ يف االقتصاد القومي، وحتوله من مال عاطل إىل رأس 

دخار موال من الوحدات اليت تقوم باالحيث تنتقل األمال موظف وفعال يف الدورة االقتصادية، 
موال الكافية ولكن ال تتوافر لديها األ ،ستثماريةااليت لديها فرص إىل الوحدات ولديها فائض مايل 

 .ستغالل هذه الفوائضال
فهي صحيحة ، ألن قيمة اخليار تتأثر بعدة عوامل وهي سعر السوق وسعر  ثانيةالبالنسبة للفرضية  -2

السوق ،  أسعارالتنفيذ واملدة املتبقية لعمر اخليار ومعدل العائد اخلال من املخاطر وأيضا تقلب 
وبالتايل فهي دالة هلذه العوامل واملخاطر اليت تنجم عن تقلب هذه العوامل سوف تؤثر على قيمة 

 اخليار ،وميكن قياس هذه املخاطر عن طريق املعلمات اإلغريقية.
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، ألن عقود اخليار تعترب مرنة وذلك من خالل دمج خيارين أو أكثر يف لثةتفنيد الفرضية الثا -3
ق من خيارات شراء وبيع ، واختاذ مراكز طويلة وقصرية ، وهناك العديد من توليفات أو توافي

وسرتيب ، كل هذه  سرتا دل وإسرتاتيجيةالتوليفات أو االسرتاتيجيات منها اسرتاتيجيات اهلوامش، 
مت  سرتاتيجيات تساهم يف التقليل من املخاطر اليت يتعرض هلا املستثمر ومحايته منها ، وهذا مااإل

 إليه يف الفصل الثاين من هذه الدراسة. التطرق 
صحيحة ، ومت إثباهتا بعد إجراء دراستنا ، واليت تثبت بأن اسرتاتيجيات اخليارات  الرابعةالفرضية  -4

 .ة لبورصة باريسياملخاطر الكلسامهت يف التقليل من 
 التوصيات

 التوصياتتوصلنا إليه يف دراستنا من نتائج هناك جمموعة من  اعتمادا على ما
  على األسواق املتطورة )فرنسا( التعميق يف حتليل املخاطر املالية واإلملام مبقاييس املخاطر اليت يتعرض هلا

 املستثمر جراء تعامله بعقود اخليار، ألن درجة املخاطر النامجة عن هذه األداة متتاز بالتعقيد والصعوبة؛
  ،وتشجيع التعامل مبنتجات اهلندسة املالية يف املستقبل مبا احلد من االقتصار على التعامل باألسهم العادية

يتوافق واحتياجات املستثمرين، باعتبار أن هذه األوراق املالية املشتقة حتقق ألطراف التعامل التحوط من 
 املخاطر وتقليلها؛

 م أو من ناحية مواكبة األسواق العربية للتطورات احلاصلة يف بورصات الدول املتقدمة سواء من ناحية التنظي
 التداول؛

  تفعيل دور البورصة يف جمال جذب االستثمارات وتوجيهها حنو القطاعات االقتصادية الناجحة من خالل
 التعامل بعقود املشتقات، فهذا ميثل أحد املقومات اليت تقوم على أساسها البورصة. 

 آفاق الدراسة
 هناك إشكال يتم طرحه وهو قابل للبحث يف الدراسات املستقبلية  

 :إن عقود اخليار هلا جانبني  
 اجلانب األول:يتمثل يف تغطية املخاطر -
 يتمثل يف كوهنا مرتبطة مبخاطر :اجلانب الثاين -

هل املخاطر اليت تتجنبها السوق املالية من خالل عقود اخليار أكرب أم أن املخاطر النامجة عن هو:والسؤال املطروح 
  عقود اخليار يف حد ذاهتا أكرب؟ 

 



 

 
 ق ائمة المراجع

 



            ق ائمة المراجع                                                               

 
181 

 

 
 باللغة العربية المراجع .1

 :الكتب 1-1
 شبيلياا، كنوز  سواق المالية المعاصرةحكام التعامل في األأآل سليمان مبارك بن سليمان بن حممد ،  .1

 .5002السعودية،للنشر ، اململكة العربية 
 .5002ردن، ،األ دار املناهج للنشر دارة المالية،مبادئ اإلآل شبيب دريد كامل ، .5
 .  5002األردن ، ،، دار املسرية المالية المعاصرة دارةمقدمة في اإلآل شيب دريد كامل ،   .3
 .5002ردن،اليازوري، األ دار ،ستثمارياالوالتحليل  ستثماراالل شيب دريد كامل ، آ .4
 .5015 األردن ، دار املستقبل للنشر والتوزيع، ،سواق المالية والدوليةاألنس ،  أالبكري صايف  .2
ردن، ، دار اليازوري للنشر، األاألدواتفي التنظيم وتقييم  إطارالمالية  األسواقرشد فؤاد ، أالتميمي  .6

5010. 
 .5006السعودية،  اهلالل، دار سواق المالية،في األ ستثمارواالالمال احلومياين فهد ،  .2
   5004-5003 دار الفكر اجلامعي ، اإلسكندرية، ،وراق الماليةفي األ ستثماراالاحلناوي حممد صاحل ،  .8
الدار  وراق المالية،في األ ستثماراالالعبد جالل ، احلناوي حممد صاحل ، املصطفى هنال فريد ، .2

 .5005/ 5003سكندرية، اجلامعية،اإل
وراق المالية في األ ستثماراال،  براهيم إفريد ، العبد جالل هنال مصطفى  احلناوي حممد صاحل ، .10

 .5004/ 5002،اإلسكندرية، الدار اجلامعية، والفني يساسومشتقاتها مدخل التحليل األ
وراق في األ ستثماراالمساعيل السيد عبد الفتاح ، صيفي السيد ،إ مصطفى هنال فريد ، احلناوي حممد ، .11

 .5002،سكندريةدار الفكر اجلامعي، اإلالمخاطر، وإدارةالمالية 
دار بن اجلوزي،اململكة العربية  ،اإلسالميوالسندات وأحكامها في الفقه  األسهم ،محد بن حممدأاخلليل  .15

 .1454السعودية، 
 5002، دار الشروق، البورصة -وراقاأل -مؤسسات:سواق الماليةاأل ،الداغر حممود حممد  .13
، مؤسسة ستراتيجيات الخيارات الماليةإدواتها بالتركيز على أالهندسة المالية و الدباس هاشم فوزي ، .14

 .5008ردن، الوراق للنشر، األ
،  دار الصفاء وراق الماليةالسياسات النقدية والمالية وأداء سوق األ الدعمي عباس كاظم ،  .12

 .5010ردن، للنشر،األ
 .1222، ، األردنزيعو رية للنشر والتدار املس ،الماليةدارة المخاطر إ وهيب،الراوي خالد  .16
  1222ردن، ، دار املسرية للنشر، األستراتجيةإمفاهيم تحليل : ستثماراالالراوي خالد وهيب ،  .12
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المشتقات المالية، عقود ،  الفتالوي ميتهاق ، جوان حيدر ، فارس علي أمحد الربيعي حاكم ، .18
 .5011األردن، ، دار اليازوري، ات، الخيارات، المبادالتيالمستقبل

ب  لغة الماتال باستخدام لالقتصاديينتدريس المبادئ الرياضية براهيم ،إالسحيباين حممد بن  .12
MATLAB، 5002،مكتبة فهد الوطنية ،السعودية. 

دار املطبوعات اجلامعية  ، أدوات االستثمار في البورصة " دراسة مقارنة "السويلم حممد علي  .50
 . 5013،سكندريةاإل،

 .5002سكندرية، ، اإل دار الفكر اجلامعي البورصات،الصرييف حممد،  .51
 .5010 ،بغدادللنشر والتوزيع، جامعة  راءإث. المالية المتقدمة ةدار اإلبراهيم ، إالعامري حممد علي  .55
، للنشر دار الرضا وراق المالية )بين النظرية والتطبيق(،في بورصات األ ستثماراال فهد،العربيد عصام  .53
 .5005، دمشق، سوريا
ردن، ، مركز يزيد للنشر، األفي الخيارات المالية ستثماراالستراتيجيات إسعد محيد عبيد ، أالعلي  .54

5002 ، 
 .5002، دار املناهج للنشر، األردن ، الحديثة االستثماريةإدارة المحافظ املومين غازي فالح،  .52
 .1228الفنية، دمشق،  لألعمال، دار الشط سواق الماليةمقدمة في األ نوزاد ، يتاهلي .56
، األردندار وائل ،دارة المالية( دروس وتطبيقات، التسيير المالي)اإلقريشي يوسف ،  لياس ،إبن ساسي  .52

5006. 
 .5002ردن ،دار املستقبل األ، ستثماراالساسيات أحردان طاهر ،  .58
 .5008، للنشر، األردنسامة أدار  المالية،  األوراقأسواق  عصام،حسني  .52
الدار اجلامعية،  المخاطر المحاسبية(، إدارةلمشتقات المالية ) المفاهيم، محاد طارق عبد العال ، ا .30
 .5001مصر،
 .5002، اإلسكندريةالدار اجلامعية ، ،المالية األوراقبورصة محاد طارق عبد العال ،  .31
  .5013، بريوت، حسن العصرية ، مكتبةسواق الماليةعن طريق األ الخصخصة خمتار،محيدة  .35
صناديق -مينأشركات ت–بنوك المالية:سواق والمؤسسات األ رمسية، قريا قص الغفار،حنفي عبد  .33

 .1222، ، اإلسكندريةسكندرية للكتابمركز اإلبورصات، -االستثمار 
-المالية األوراق أسواق-بنوك تجاريةالمالية:سواق والمؤسسات األمسية، ر  قريا قص الغفار،حنفي عبد  .34

 .5001، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، ستثماراالشركات -شركات التامين
  .5004، 5003سكندرية، ، الدار اجلامعية، اإلوراق الماليةفي بورصة األ االستثمار الغفار،حنفي عبد  .32
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 البنك سالمية،اإلدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية إ محد،أ اهلل، حبيبخان طارق  .36
 .5003، العربية السعودية والتدريب، اململكةسالمي للبحوث للتنمية املعهد اإل اإلسالمي

ردن، ، دار زهران،  األسواق الماليةاألمحد ،أجودة حمفوظ  رشد عبد املعطي رضا ،أ على ، نيخريوش حس .32
5013. 

  .1226، ، القاهرةسالمياملعهد العاملي للفكر اإل المالية، األوراقأسواق   احلميد،رضوان مسري عبد  .38
، ، دار النشر اجلامعية، مصردارة المخاطرإالمشتقات المالية ودورها في  احلميد،رضوان مسري عبد  .32

5002  
، دار دارة المخاطرإبراهيم نور، احلداد وسيم حممد ، ذيب سوزان مسري ، إشقريي نوري موسى، حممود  .40

 .  5015ردن، املسرية، األ
، نشر بدعم جنبية و المشتقات الماليةالعمالت األ :المالية الدولية عوض مروان ،  شكري ماهر كنج ، .41

 .5004،األردنمن معهد الدراسات املصرفية،
 .بدون سنة النشر ،اجلزائر البورصة بورصة الجزائر،مشعون مشعون،  .45
 .5010 الفكر للنشر، األردن،دار  سواق المالية والنقدية في عالم متغير، األ متويل،عبد القادر السيد  .43
 .5002ردن ،، دار زمزم،.األساسيوالتحليل األ صول العلميةسواق المالية  األاألمحد ،أعبد النيب حممد  .44
 .5002 ردن،األ والتوزيع،، دار الراية للنشر تثماريةساال المخاطر دارةإ سامل،عرفة سيد  .42
  .5002، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،5ج سواق النقدية والمالية ومشكالتها،األعطون مروان ،  .46
 .5002، ر الثقافة  للنشر.دادارة االستثمار )بين النظرية والتطبيق(إعلوان قاسم نايف ،  .42
 .5006. مصر ،األمنيدار  المالية،  واألوراقالبورصة  االستثمار فيتحليل مخاطر السيد ،  عليوة .48
  .5002اجلامعة اجلديدة،  اقتصاديات النقود والتمويل،حممد ،  أسامةعوض اهلل زينب ، الغويل  .42
 .1222النشر،مصر، دار،بدون دراسات في التمويل غنيم عطا اهلل ، .20
عامل الكتب احلديث سواق المالية والنقدية، جدار للكتاب العالمي للنشر ،، األخلف فليح حسن  .21

 .5006ردن ، للنشر ،األ
 .،الطبعة الثانية5003بن عكنون اجلزائر،  ديوان املطبوعات اجلامعية، تقنيات البنوك،لطرش الطاهر ،  .25
، دار الفكر اجلامعي، حكام الشرعيةوعية واألتبين نظم ال معامالت البورصة حممد،لطفي أمحد  .23

 .5006سكندرية، اإل
 اجلامعية، مصرالدار لألوراق المالية،  المحاسبة في شركات السمسرة أمحد،مساعيل السيد إلطفي  .24

،5008. 
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سلسلة التعريف  سواق المالية،وراق المالية المتداولة في البورصات واألاألجبار ، حمفوظ .22
 .5005بالبورصة،اجلزائر، اجلزء الثاين ، 

 .5005، ،اجلزائر3ج ،سلسلة التعريف بالبورصة دارة البورصة،إتنظيم  و ،  جبارحمفوظ  .26
دار الفكر اجلامعي،  سواق والمؤسسات المالية،األ  الفتاح،مساعيل السيد عبد إ فريد،مصطفى هنال  .22

 .5002مصر، 
 5001املنصورة،  ، م القرىأ، دار النشر مكتبة سواق المالية المعاصرةاألسعيد عبد احلميد ، مطاوع  .28
 ، 5004، 3ردن، ط، دار وائل، األطار النظري والتطبيقات العمليةإفي  ستثماراتاالدارة إ حممد،مطر  .22
   .5002،  األردن، دار وائل للنشر والتزيع، ستثماريةاالدارة المحافظ إفايز ،تيم  مطر حممد ، .60
 . 5003ردن، دار صفاء للنشر والتوزيع ،األ المالية،  واألسواقاالستثمارات   معروف هوشيار ، .61
املنهل اللبناين مكتبة رأس النبع،  ، داروماليةواألسواق العالمية قضايا نقدية  البورصات وسام،مالك  .65

 .5003، بريوت، اجلزء
  .5015ردن، ثراء للنشر، األإدار  .الماليةدارة المشتقات إمجعة عقل،  ، سعيدمؤيد عبد الرمحان الدوري .63
بها في الفقه  ضوابط التعاملوالسندات  األسهمسواق المالية األ أحكام صربي،هارون حممد  .64

 5002، األردن.النفائس للنشر ، داراإلسالمي
، دار الفكر اجلامعي، مقارنة قتصاديةاعقود المنشآت المالية دراسة فقهية هشام السعدين خليفة بدوي،  .62

 .5001سكندرية، اإل
  املعارف،  منشاة ،" سهم والسنداتالمالية "األ األوراقساسيات االستثمار وتحليل أ براهيم،إهندي منري  .66

  ،5008، سكندريةاإل
  .1222،  اإلسكندريةاملكتب العريب احلديث،  المالية وأسواق رأس المال، األوراق إبراهيم،هندي منري  .62
 المخاطر الهندسة المالية باستخدام التوريق والمشتقات، إدارةالفكر الحديث في ،  إبراهيمهندي منري  .68

 .5003، اإلسكندرية، سلسلة الفكر احلديث، 5ج
ة املعادن، اإلسكندرية، أمنشسواق العقود المستقبلية، أت آسواق والمنشاأل إدارة براهيم،إهندي منري  .62

1222. 
   5013، ، اإلسكندريةدار التعليم اجلامعيسواق المالية، النقود والبنوك واأل قتصادياتا حممود،يونس  .20
 :والرسائل المذكرات 1-2
 ،جامعة قاصدي مرباحقتصاديةا،مذكرة ماجستري،علوم المالية األسواقتقييم كفاءة وأداء الداوي خرية،  .21
 .5015،ورقلة 
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العوامل المؤثرة على معدل عائد السهم السوقي دراسة تطبيقية على الشركات  مجيل،مساعيل إالصعيدي  .25
ملتطلبات احلصول على شهادة املاجستري يف  ستكماالا ، قدمتالماليةالمدرجة في سوق فلسطين لألوراق 

 .5011بغزة، زهر األ جامعة، احملاسبة
، شارة لحالة تونسوراق المالية مع اإلدور الوساطة المالية في تنشيط سوق األبن عزوز عبد الرمحان،  .23

  .5015-5011،جامعة منتوري قسنطينة،دارة ماليةإمذكرة مقدمة لنيل شهاة املاجستري يف علوم التسيري فرع 
المالية العالمية  األزمة أحداثاثر استخدام المشتقات المالية ومساهمتها في بن عيسى عبد القادر،  .24

، مذكرة 60010ديسمبر  إلى-6002المالية للفترة الممتدة من جانفي  لألوراقدراسة حالة سوق الكويت 
 .5011-5010مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري،ختصص مالية السوق، جامعة قاصدي مرباح،

 Bnpوراق المالية على مستوى البنك التجاري ،دراسة حالة بنك دارة محفظة األإيد سارة ، بوز  .22
Paribas دارة مالية،جامعة منتوري إ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري ختصص

 . 5002-5006قسنطينة،
دراسة حالة السوق  الماليةدور الهندسة المالية في خفض مخاطر المحافظ  ،بوصبع ربيع العائش .26

علوم التسيري فرع مالية السوق ،جامعة   ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف  6011-6002القطري من 
 . 5015-5011قاصدي مرباح ،ورقلة ،

 األزمةستراتجيات التغطية من المخاطر المالية في ظل إحدود الهندسة المالية في تفعيل بوعكاز نوال،  .22
دراسات مالية وحماسبية معمقة ،جامعة :مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية ختصص المالية، 

 .5011-5010فرحات عباس ،سطيف ،
رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف  ،المالية العربية وسبل تفعيلها األوراقسواق أمعوقات  ،رشيد ينبوكسا .28
 . 5006-5002،جامعة اجلزائر،قتصاديةاالالعلوم 
سهم مسعرة في بورصة التنبؤ بالمردودية لتسيير المحفظة المالية دراسة قياسية ألسعيدة ، تلي .22

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري،فرع مالية املؤسسة،جامعة قاصدي مرباح تونس،
  .5002-5008ورقلة،
. مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري 6002زمة أدور المشتقات المالية وتقنية التو ريق في سرارمة مرمي، .80

  .5015، 5001يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري فرع مالية، جامعة منتوري قسنطينة، 
المالية من النوحي القانونية والفنية  األسواقفي  ختياراالتنظيم عقود سودة زاهرة يونس حممد ،  .81

شهادة ماجستري، يف املنازعات الضريبية كلية الدراسات العليا يف  ستكمالالمذكرة قدمت والضريبية والشرعية،
 .5006جامعة النجاح الوطنية يف نابلس،فلسطني،
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لنيل شهادة ،مذكرة قدمت ثره في بيع السلع في السوق الماليأجل و األمساء مصطفى أمحد ، أ شاوي .85
 .5002ردنية، كلية الدراسات العليا،،اجلامعة األوأصولهاملاجستري يف الفقه 

باالعتماد على التحليل الفني دراسة تطبيقية على  األسهماتخاذ قرار االستثمار في  ،شرايب عماد الدين .83
 ،دارة ماليةإ ،ختصص ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري علوم التسيري ،04CACعشرين مؤسسة مدرجة في 

 . 5011 – 5010 ،جامعة منتوري قسنطينة
وراق المالية في ظل النظرية المالية السلوكية مع التطبيق على طرق تقييم وتحليل األ ،صديقي صفية .84

مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم  ،6010 إلى 6002بورصة باريس خالال الفترة الممتدة من 
 .جامعة قاصدي مرباح ورقلة   ،ختصص مالية السوق ،التسيري
عمال،كلية أدارة إمذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري، دارة المشتقات المالية، إعاطف فرحة،  .82

 .5002،جامعة دمشق، قتصاداال
سهم العادية دراسة تطبيقية في كلفة التمويل في تقييم األ  مداستخاعبيدات سامر فخري حمي الدين ،  .86

عمال،قسم التمويل واملصارف،جامعة ال دارة املال واألإة ي،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري،كلعمانبورصة 
  .5008بيت،
أطروحة مقدمة لنيل شهادة  كفاءة سوق رأس المال وأثرها على العملية السوقية للسهم، طرش مسرية،ل .82

 .5010-5002،جامعة منتوري قسنطينة، االقتصاديةيف العلوم  الدكتوراه
 Bnpالمالية دراسة حالة بنك  سواقألمخاطر االمشتقات المالية ودورها في تغطية حمسن مسرية ،  .88

Paribasجامعة منتوري وتأميناتشهادة املاجستري  يف العلوم االقتصادية،ختصص بنوك  ل، مذكرة لني،
 .5006-5002قسنطينة،

في تخصيص االستثمارات دراسة حالة سوق كفاءة سوق األوراق المالية ودورها مزاهدية رفيق ،  .82
 باتنة. ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ختصص: اقتصاد دويل، جامعةاألسهم السعودية

في ضوء منتجات الهندسة المالية  آليات تنشيط سوق فلسطين لألوراق المالية نصار خالد حممد ، .20
يف احملاسبة والتمويل،قسم احملاسبة  شهادة ماجستريمذكرة مقدمة لنيل )دراسة تطبيقية على المستثمرين في غزة(، 

 .5006غزة، -اإلسالميةوالتمويل، اجلامعة 
 :والملتقيات المجالت 1-3

 :المجالت 1-3-1    
ردنية يف الدراسات اجمللة األ هداف والمآالت،األ :والتسهيمسهم األعبد اجلبار محد ،  اينهيبالس .21
 .5002/أ(، 5سالمية،اجمللد اخلامس العدد) اإل
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، جملة الباحث ،جامعة  الشلف دارة المخاطر في المعامالت المالية إستراتيجيات إبلعزوز بن علي،   .25
 . 2/5002،عدد 

 اجلزائر، عدد ، جامعة، جملة الباحثتكوينها ومخاطرها -لمحفظة االستثمارية ا كمال،بن موسى   .23
3/5004. 
 األبحاثتقييم المؤسسات من منظور النظرية المالية، مجلة دادان عبد الغين، بن الضب علي،  .24

 . 11،5015، العدد وإداريةاقتصادية 
على قيمة الشركات المدرجة في مؤشر  األرباحتأثير سياسة توزيع  ،بديدة حورية ،دادن عبد الوهاب .22
40CAC  جامعة حممد خيضر ،وإداريةاقتصادية  أحباث،  6002. 6002خالل الفترة  إحصائيتحليل

 . 5001ديسمرب ،العدد العاشر ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  ،بسكرة
 12،  جملة سلسلة جسر التنمية،املعهد العريب للتخطيط بالكويت، العدد المالية واتداأل، دهال رياض  .26

 .، السنة الثانية5003/مارس  آذار
نموذج  ستخدامابسهم العادية تقييمم األنوار مصطفى ،  أحسن  عبد احلكيم هشام ، طلعت .22

الخصم)نموذج جوردن()دراسة تطبيقية لعينة مختارة من الشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق 
 .51،5010العدد   قتصادواال اإلدارةجملة المالية(،  لألوراق

دارة،جامعة كلية االقتصاد واإلالمالية العربية على النمو االقتصادي،  األوراقأثر سوق محد ، أعمر دينا  .28
 .5002لسنة  31دجلة،26املوصل،الرافدين العدد 

جملة  وراق المالية،ملكية األ نتقالالالتكيف القانوني براهيم قادر، إفضل اهلل حسني توفيق ، هيوا  .22
فريل أ–وراق املالية يف البورصة،السنة السادسة والعشرون،العدد اخلمسون ملكية األ نتقالالالتكييف القانوين 

5015.  
،جملة المالية لألوراقوراق المالية دراسة حالة مؤشر سوق دمشق سواق األأمؤشرات قبالن حسني ،  .100

 .5011،سنة ، دمشق 11وعلوم  التسيري،العدد  قتصاديةاالالعلوم 
 األكادمييةمدخل الهندسة المالية ،   اإلسالميةدارة المخاطر بالصناعة المالية إ محد ،أقندوز عبد الكرمي  .101

 .5015 ، السعودية ، 2العدد –للدراسات االجتماعية واإلنسانية 
سواق الصاعدة دراسة حالة الهندسة المالية والتحوط من المخاطر في األعديلة، يتحمفوظ جبار ، مرمي .105

 .5010لسنة  10، العدد جامعة فرحات عباس، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جملة السوق الكويتية،
، اإلسالميةدارة المخاطر في المصارف إنظرية الخيارات في  ستخدامابراهيم العامري، إحممد علي  .103

/ 16/26ردن، جملة العلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد يف املصرفني االسالمني يف األ ستطالعيةادراسة نظرية 
5008،.  
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جوان -، جامعة حممد خيضر،بسكرة،العدد الثايناإلنسانية، جملة العلوم العولمة الماليةمفتاح صاحل ،  .104
5005.  

-، جملة رسالة احلقوق،جامعة كربالءماهية عقد الخيار وموقف القانون العرقي منهسراء فهمي ، إناجي  .102
 .5013ول، كلية احلقوق، للسنة اخلامسة،العدد األ

 :الملتقيات 1-3-6
زمة املالية ، املؤمتر العلمي الدويل األسباب عالجهاأزمة المالية المعاصرة األبراهيم ، إاخلطيب حممود  .106
 . 5010كانون أول /ديسمرب   5 -1431/1ذو احلجة  56 -52ردن العاملية، األ  قتصاديةواال
. ورقة عمل مقدمة في قتصادياالسواق المالية البعد التالعب في األ براهيم ،إاين حممد بن حيبالس .102

العاملية لالقتصاد  اهليئة،بعاد االقتصادية والقانونية والشرعيةاأل:المالية األسواقندوة المضاربة والتالعب في 
 . 5008، ضوالتمويل،الريا

،برنامج حماسبة البنوك والبورصات، جامعة تحليل وتشكيل المحافظ المالية ،بيومي حممد عمارة .108
 .5010املفتوح كلية التجارة،املستوى الرابع،الفصل الثاين،بنها،التعليم 

، مؤمتر بدعوة من ستثماراالسهم وصناديق سعار األأومؤشرات  ستثماريةاالالمحافظ حطاب سامي ، .102
 . 5002وراق املالية والسلع،ابوظيب،هيئة األ

 األزمة، مؤمتر دويل بعنوان: األزمةفي عالج  اإلسالميةدور الهندسة المالية مخيلي فريد ، جباري شوقي ، .110
 .ردن ، األاألولكانن 5-1،إسالمياملالية واالقتصادية العاملية املعاصرة من منظور اقتصادي 

اخلرطوم ،ملتقى  اإلسالميةالتحوط وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية قريشي بدر الدين مصطفى،  .111
،النسخة الرابعة ابريل  اإلسالميةخاطر يف املؤسسات املالية التحوط وإدارة امل:بعنوان  اإلسالميةللمنتجات املالية 

 . 5015بريل ،أ 2-6،
، ملتقى دويل الهندسة المالية كمدخل علمي لتطوير صناعة المنتجات الماليةقندوز حممد كرمي ، .115

 .5011فيفري54و53،الواقع...والرهانات مستقبل،املركز اجلامعي بغرداية، يومي اإلسالمي قتصاداال:بعنوان
 :التقارير والجرائد 1-4

 .، اليمن 14م ،العدد5002-4-1األربعاء  ، جريدة تكنوميديا ،برنامج ماتالباليافعي كمال عبد اهلل ، .113
هميتها أنشأتها "  أهم البورصات وهيئات السوق المال ،ستثماريةاالحتاد الشركات إتقرير  .114

 .  5008،أغسطسصدار الثالث اإل،هدافهاأ
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Chiffre d'affaires et résultat net cumulé 

     

Exercice 
résultat net 

(milliards 
d'euros) 

chiffre 
d'affaires 
(milliards 
d'euros) 

marge nette 

dividendes 
distribués 
(milliards 
d'euros) 

2013 47 1268 3,70%   

2012 53,25 1270 4,10% 40,9 

2011 73,8 1324 5,57 % 37,4 

2010 82,3 1272 6,45 % 39,7 

2009 44,7 1151 3,88 % 35,1 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40#cite_note-54
http://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40#cite_note-55
http://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40#cite_note-56
http://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40#cite_note-57
http://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40#cite_note-reuters110309-58
http://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40#cite_note-Le_Figaro_-_March.C3.A9s_:_Les_dividendes_du_CAC_40_battent_des_records-59
http://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40#cite_note-reuters110309-58
http://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40#cite_note-Le_Figaro_-_March.C3.A9s_:_Les_dividendes_du_CAC_40_battent_des_records-59

