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 أ 

 
 :مقدمة

ؼباسًت كحىت الدكتوراه، حسب زبصصاهتم اؼبختلفة كبالذات اىذه اؼبطبوعة موجهة لكل من طلبة 
، كما تعد مرجعا مفيدا للطلبة الذين ىم يف صدد ربضَت  مالية مؤسسة كطلبة االقتصاد النقدمطلبة 

. مذكراهتم دبختلف مستوياهتم
يعرؼ االبتكار اؼبارل بأنو خلق كإنتاج شيء جديد، على أف يكوف أصيبل، مبلئما للواقع، ذك مضموف،وبل 

. مشكلة من اؼبشكبلت، يكوف ذا قيمة كوبظى بالقبوؿ االجتماعي
كمن بُت ىذه اؼبشكبلت قبد مشكل اؼبخاطر اؼبالية كاليت نعٍت هبا احتمالية تعرض اؼبؤسسة إذل خسائر غَت 

أك تذبذ العائد اؼبتوقع على استثمار معُت، كما يبكن تعريفها بأهنا عدـ التأكد من /متوقعة كغَت ـبطط ؽبا ك
. حتمية حصوؿ العائد أك من حجمو أك من زمنو أك من انتظامو أك من صبيع ىذه األمور اجملتمعة

تتعرض صبيع األعماؿ التجارية كاالستثمارية للمخاطر، فأم عملية ذبارية أك استثمارية تنطوم على     
سلسلة من الوظائف ؽبا مستويات ـبتلفة من اؼبخاطر اليت هتدد كياف اؼبؤسسة االقتصادية يف أم غبظة كيف 
كل حُت، لذلك كجب على كل مؤسسة تسعى لتنمو كتستمر أف تعمل على إهباد السبل السليمة ؼبواجهة 

. ىذه اؼبخاطر للتقليل منها أك ذبنبها
من أجل ذلك ككأحد كسائل االبتكار اؼبارل، كانت اؽبندسة اؼبالية اليت نعٍت هبا التصميم، التطوير       

كالتنفيذ ألدكات كآليات مالية مبتكرة كالصياغة غبلوؿ إبداعية ؼبشاكل التمويل، فهي عبارة عن أدكات 
ككسائل تتيح ؼبستخدميها قدرا كبَتا من التحوط ضد اؼبخاطر كىي يف غاية األنبية ألم سوؽ مارل يف 
مرحلة التطور كالنضج،كىي هتدؼ عموما إذل ربقيق ؾبموعة من األىداؼ تتقاطع كلها يف ضماف بقاء 
اؼبؤسسة، مستخدما يف ذلك ؾبموعة من األدكات كاالسًتاتيجيات األساسية، إذ نقصد باسًتاتيجيات 

: االستثمار بأدكات اؽبندسة اؼبالية األىداؼ اليت تسعى اؽبندسة اؼبالية لتحقيقها كاليت من أنبها قبد
. التحوط، اؼبضاربة، كىذا باستخداـ ؾبموعة أدكاهتا اؼبمكنة

سنحاكؿ من خبلؿ ىذه اؼبطبوعة التطرؽ ؽبذا اؼبوضوع كالتوسع فيو باالعتماد على ؾبموعة كبَتة من اؼبراجع 
.اؼبهمة كاؼبتخصصة كاليت يبكن للطلبة الرجوع إليها للمزيد من الفهم كالتعمق يف اؼبفاىيم اؼبدركسة
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 :سبهيد 

لقد أصبحت للمؤسسات النقدية كاؼبالية أنبية كربل مع تطور الزمن كذلك بسبب اتصاؽبا الوثيق باغبياة االقتصادية      
. من صبيع نواحيها خاصة بعدما تأكد تأثَتىا اؼبتزايد كالفعاؿ على ؾبرل النشاط االقتصادم كمعدؿ مبوه

كيف الواقع فإف الدراسة اؼبالية أك اغباجة التمويلية للنشاط االقتصادم ترتبط ارتباطا مباشرا بوجود مؤسسات كأسواؽ مالية 
. كنقدية قادرة على سبويلو كتوجيهو دبا يتبلءـ كحاجاتو ،حيث يعترب  ذلك من أىم كظائف ىذه اؼبؤسسات 

ربتل األسواؽ اؼبالية مركزا حيويا يف النظم االقتصادية اؼبعاصرة  ، حيث يتم من خبلؽبا التعرؼ على العبلقات 
كالوظائف اؼبالية كاالستثمارية بُت ـبتلف اؼبتعاملُت يف البورصة ،فالسوؽ اؼبارل ىو دبثابة الوسيط بُت اؼبستثمرين كاؼبدخرين 

. كاؼبؤسسات اليت هتدؼ على توظيف الفوائض اؼبالية أك تغطية العجز اغباصل فيها 

كمن خبلؿ تتبعنا ألىم إشكاليات موضوع األسواؽ اؼبالية نستنتج اؼبكانة العلمية كاالقتصادية ؼبثل ىذه الدراسات 
ؼبا ؽبا دكر كبَت يف تزكيد الطالب اعبامعي برصيد علمي للجوانب النظرية كالتطبيقية لبلسواؽ اؼبالية كالتعرؼ علة تقنيات 

. عملها كأدكاهتا اؼبالية كمؤشراهتا البورصية ك االدكات اؼبالية اؼبتداكلة فيها على اؼبستول العريب كالعاؼبي
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  حوؿ  اؽبندسة اؼباليةاالطار اؼبفاىيمي: األكؿاحملور 
كالواضح،  سبثل اؽبندسة اؼبالية ميدانا خصبا لئلبداع كاالبتكار اؼبارل كالذم يبكن اؼبستثمرين من االستثمار السليم

كقدراهتم من جهة  اؼبالية كذلك تسعى إذل ربديد إسًتاتيجية معينة من خبلؿ تشخيص متطلبات اؼبتعاملُت يف األسواؽ
 .كربليل كتشخيص الفرص كالتحديات يف ىذه األسواؽ

ظهورىا،أسسها  فلسفتها،  بسنحاكؿ أف نربز يف ىذا اؼببحث بعض اؼبفاىيم اؼبتعلقة باؽبندسة اؼبالية من تعريفها، أسبا
 .حدكدىا، أنبيتها كاآلثار اؼبًتتبة عن استخدامها

 :مفهـو اؽبندسة اؼبالية :أكال
 . ظهورىاب تعريف اؽبندسة اؼبالية، خطواهتا، بيئتها العاؼبية كأخَتا أسبا احملوريتضمن ىذا

 :تعريف اؽبندسة اؼبالية: ثانيا
اجملاؿ ظهرت  ىو مفهـو قدًن قدـ التعامبلت اؼبالية، كلكنو يبدك حديثا نسبيا من حيث اؼبصطلح كالتخصص، كيف ىذا

 :عدة تعاريف، من بينها نذكر
 Finnertyتعريف اؽبندسة اؼبالية حسب  .1

اؽبندسة اؼبالية ىي تصميم كتطوير كتطبيق عمليات كأدكات مالية مستحدثة كتقدًن حلوؿ خبلَّقة كمبدعة "
للمشكبلت اؼبالية كاؼبسانبة الفعالة يف اغبد من اؼبخاطر كرفع كفاءة البورصات كالتخطيط الدقيق للتدفقات 

."  النقدية
 Yaun and Allتعريف اؽبندسة اؼبالية حسب  .2

عملية خلق أدكات كخدمات جديدة من قبل مؤسسات الصناعة اؼبالية، كذلك "عرفت اؽبندسة اؼبالية على أهنا 
من أجل تلبية االحتياجات اؼبختلفة للعمبلء من مستثمرين خواص كمؤسسات ربتاج للتمويل للدخوؿ يف عمليات 

 . " االندماج أك سبلك مؤسسات أخرل
 :تعريف اؽبندسة اؼبالية حسب اعبمعية الدكلية للمهندسُت اؼباليُت .3
تتضمن اؽبندسة اؼبالية التطوير كالتطبيق اؼببتكر للنظرية اؼبالية كاألدكات اؼبالية إلهباد حلوؿ للمشاكل اؼبالية اؼبعقدة "

كإلستغبلؿ الفرص اؼبالية، فاؽبندسة اؼبالية ليست أداة بل ىي اؼبهنة اليت تستعمل األدكات، علما أهنا زبتلف عن التحليل 
."  يعٍت تشتيت الشيء لفهمو أما مصطلح ىندسة فيقصدبو بنية" ربليل"اؼبارل فمصطلح 
 . فن صياغة اؼبدخبلت اؼبالية لتلبية حاجات مستخدمي األمواؿ  اؽبندسة اؼبالية

اؽبندسة اؼبالية ىي ابتكار غبلوؿ مالية، كاإلبتكار اؼبقصود ليس ؾبرد االختبلؼ عن السائد، بل أف يكوف ىذا 
االختبلؼ متميزا إذل درجة ربقيقو ؼبستول أفضل من الكفاءة كاؼبثالية، كلذا فبلبد أف تكوف األداة أك اآللية التمويلية 

. اؼببتكرة ربقق ما ال تستطيع األدكات كاآلليات السائدة ربقيقو
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اؼبالية بطريقة  مصطلح اؽبندسة اؼبالية يستعمل من كجهة نظر األسواؽ اؼبالية لوصف ربليل البيانات احملصلة من السوؽ

. علمية، يأخذ ىذا التحليل عادة شكل اػبوارزميات الرياضية أك النماذج اؼبالية
اؼبالية كثَتا يف السوؽ اؼبالية خاصة يف ذبارة العمبلت كتسعَت اػبيارات كأسهم اؼبستقبليات،   كتستخدـ اؽبندسة

أدكات كتقنيات اؽبندسة اؼبالية للمهندسُت اؼباليُت من فهم أفضل للسوؽ اؼبالية كبالتارل فهم أفضل من  كيسمح استعماؿ
 اؼبتعاملُت يف السوؽ، كيعترب ىذا مهما جدا بالنسبة للمتعاملُت ألف دقة اؼبعلومات كسرعتها أساسية يف ازباذ طرؼ

 . القرارات
من خبلؿ التعاريف السابقة يبكننا تعريف اؽبندسة اؼبالية على أهنا تصميم، ابتكار، تطوير ألدكات مالية، إهباد حلوؿ 

ؼبشاكل اإلدارة التمويلية، اقًتاح آليات تساعد على الرفع من كفاءة األسواؽ اؼبالية كالعمل على اغبد من اؼبخاطر عرب 
 ".إهباد كذبديد كتقييم أكراؽ مالية مستحدثة

ضمن  نستنتج بأف اؽبندسة اؼبالية هتتم بإبتكار األدكات اؼبالية اغبديثة كتطوير األدكات اؼبالية القديبة بالشكل الذم 
. اؼبوازنة بُت السيولة كاؼبخاطرة كالرحبية

رصا أك  فهي ترتكز على عنصر اإلبتكار كالتجديد كما أهنا تقدـ حلوال، فهي بذلك تليب احتياجات قائمة أك تستغل 
 .موارد معطلة، ككوهنا مالية وبدد ؾباؿ اإلبتكار يف األنشطة االقتصادية، سواء يف التبادؿ أك التمويل

 :خطوات اؽبندسة اؼبالية : ثانيا
 :  تتضمن عملية اؽبندسة اؼبالية طبس خطوات تتمثل يف

 التعريف بطبيعة اؼبشكلة كمصدرىا األساسي؛:  التشخيص-
ؾبموعة  إهباد اغبلوؿ اؼبناسبة للمشكلة يف ظل النظاـ اغبارل للمؤسسة، حيث يعترب اغبل األفضل أداة أك: التحليل- 

 من األدكات اؼبالية اعبديدة؛
خبلؿ  خلق أك إنتاج األدكات اؼبالية اعبديدة من خبلؿ تعهد طريف الصفقة هبذه األداة، أك تشكيلها من: اإلنتاج- 

 إسًتاتيجية تداكؿ ديناميكية، أك من خبلؽبما معنا؛
 ربديد تكلفة اإلنتاج كىامش الربح؛: التسعَت- 
اؼببادلة  من خبلؿ إهباد أداة تتبلئم مع اؼبتطلبات اػباصة بكل عميل، حيث هبب األخذ بعُت االعتبار: التخصيص- 

بُت التكاليف كاؼبنافع يف ربديد إجراء تغيَتات مفصلة لتناسب احتياجات كل فرد بشكل دقيق  كاؼببلحظ أنو يف كثَت من 
. اغباالت تكوف اؼبشكلة اليت يراد حلها موجودة عند أكثر من عميل

 :البيئة العاؼبية للهندسة اؼبالية : ثالثا
تلخيصها  شهدت أسواؽ اؼباؿ العاؼبية منذ بداية الستينات من القرف العشرين ثورة يف ؾباالت اإلبتكارات اؼبالية  يبكن

 : يف الظواىر التالية
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من  كقد أدل ذلك إذل زيادة سيولة السوؽ  كإتاحة مزيد: اتساع كتعدد أدكات االستثمار اؼبتاحة يف أسواؽ اؼباؿ
 التمويل عن طريق جذب مستثمرين جدد كتقدًن فرص جديدة للباحثُت عن التمويل؛

 . كاليت مكنت من إعادة توزيع اؼبخاطر اؼبالية طبقا لتفضيبلت اؼبستثمرين للمخاطر:إهباد أدكات إدارة اؼبخاطر
الفائدة ـباطر سعر  ـباطر سعر: كباختصار نشَت إذل أف منشآت األعماؿ تتعرض ألربع أنواع من اؼبخاطر اؼبالية كىي

 .الصرؼ، ـباطر التقلب يف أسعار األسهم كـباطر أسعار السلع
 :كمشكلة اؼبخاطر ليس يف حجمها، كلكن يف كوهنا ربدث دكف توقع، كال زبرج أدكات إدارة اؼبخاطر عن ثبلث

 العمل على زبفيضها بالتخلص من مصدر اػبطر بالبيع أك بالتنويع أك بالتأمُت ضد اؼبخاطر؛ 
 العاؼبية؛ فبا يبكن من ربسُت التكاليف كزيادة العائد كاالنفتاح على األسواؽ: تطور أدكات اؼبراجحة بُت األسواؽ 
 خاصة اؼبشتقات اؼبالية(تعدد كتنوع اسًتاتيجيات االستثمار نتيجة لتعدد كتنوع كذبدد أدكات االستثمار(. 

 :أسباب ظهور اؽبندسة اؼبالية : رابعا
 Fisher: بدأت بورصة ككؿ سًتيت يف مطلع الثمانينات باالستعانة ببعض األكاديبيُت ذكم الشهرة الواسعة مثل

Black/ Rechard Roll    لتطوير منتجات أسواؽ اؼباؿ ككلما زادت ىذه اؼبنتجات تعقيدا زاد االستعانة
، كيف منتصف الثمانينات أخذت  باألكاديبيُت، إذ أف كثَتا من ىؤالء كانوا حائزين على درجات علمية متقدمة يف العلـو

كقد سانبت عوامل عديدة يف ظهورىا، من بينها ". اؽبندسة اؼبالية"ىذه العملية الوليدة اظبا أكثر قبوال كانتشارا كىو 
  : نذكر

كىو األمر الذم ترتب عليو حدكث تقلبات عنيفة يف أسعار " - Bretton Woods"اهنيار اتفاؽ بريتوف ككدز 
 .الصرؼ، فكانت مدعاة لتطوير عقود الصرؼ اآلجلة كالبحث عن آلية للتحوط ضد ـباطر تقلبات أسعار الصرؼ

 .زيادة حدة التضخم يف بداية الثمانينات كما صاحبها من زيادة سريعة يف معدالت أسعار الفائدة قصَتة األجل- 
اهنيارات أسواؽ األكراؽ اؼبالية العاؼبية اؼبتتالية، دفعت اؼبستثمرين للبحث عن ضباية أصوؽبم اؼبالية من خبلؿ أسواؽ - 

 .اؼبشتقات اؼبالية
اؼبنافسة اؼبالية فيما بُت اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصرفية، دفع ىذه اؼبؤسسات إذل استنفار دكائر البحث كاإلبتكار ػبلق - 

 .أدكات مالية جديدة إلدارة اؼبخاطر كتقدًن اغبلوؿ ؼبشاكل التمويل
تقليل تكاليف اؼبعامبلت من خبلؿ إمكانية الدخوؿ بتعامبلت معينة، إذ أف تكاليف : خفض تكلفة اؼبعامبلت- 

التعامل من خبلؿ أدكات اؽبندسة اؼبالية تكوف غالبا أقل من تكاليف التعامل بالطرؽ التقليدية، فضبل عن أف استخداـ 
النظاـ اإللكًتكين للتداكؿ ىبفض تكلفة اؼبعامبلت إف كاف على مستول تكاليف البحث عن اؼبعلومة أك تكاليف البحث 

   :إضافة إذل العوامل التالية. عن اؼبتعاملُت
ظهور االحتياجات اعبديدة كاؼبتطورة لوسائل سبويل ـبتلفة من حيث التصميم كتواريخ االستحقاؽ جعل من العسَت - 

سواؽ اؼباؿ عمومان، اعلى الوسائط اؼبالية بصورهتا التقليدية كمهامها القديبة من إشباع رغبات اؼبستثمرين كاؼبشاركُت يف 
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 .لذلك ظهرت اغباجة لبلبتكار كإلبداع كسائل جديدة ؼبقابلة ىذه االحتياجات
اغبواجز  ظهور شبكات االتصاؿ ساعد على ربويل األسواؽ العاؼبية اؼبتعددة كاؼبنفصلة إذل سوؽ مارل كبَت تنعدـ فيو- 

 .الزمانية كاؼبكانية كيصل مداه إذل مدل كصوؿ اؼبعلومة اؼبرسلة
  : مفهوما الكفاءة كالفعالية

اؼبشاركُت فيو، بينما تعٍت الكفاءة اؼبدل  يعٍت مفهـو الفعالية يف سوؽ اؼباؿ مدل مقدرة السوؽ على مقابلة احتياجات
بوفورات ملحوظة، بسرعة كدقة عاليتُت،  الذم تستطيع فيو ىذه األسواؽ مقابلة ىذه االحتياجات بتكلفة قليلة أك

 :كلتحقيق ىذين اػباصيتُت جاءت اؽبندسة اؼبالية اليت تعمل على
 ؛)الفاعلية(تقليل تكاليف اؼبعامبلت بُت الوحدات اؼبختلفة - 
أبعاد  أنو عن طريقها يبكن خلق أنواع جديدة من األكراؽ اؼبالية كبذلك يبكن مقاظبة اؼبخاطر بطرؽ جديدة كإذل- 

 جديدة؛
لعمل  أنو عن طريقها يبكن التغلب على كثَت من العوامل اػبارجية اؼبؤثرة مثل تغَت قوانُت الضرائب كالقوانُت اؼبنظمة- 

. األسواؽ اؼبالية يف قطر دكف اآلخر
:  كاالثار اؼبًتتبة عنهاأنبية اؽبندسة اؼبالية : خامسا

.  إذل األنبية اليت تأيت هبا اؽبندسة اؼبالية أكال مث اآلثار اؼبًتتبة عن استخدامهاالعنصرنتطرؽ يف ىذا 
 :أنبية اؽبندسة اؼبالية :  

تقدـ اؽبندسة اؼبالية الكثَت من اغبلوؿ للعديد من اؼبشاكل اليت تواجو اؼبستثمر، كمن أىم فوائد استعماؿ أدكات 
 :  كتطبيقات اؽبندسة اؼبالية نذكر

ابتداع طرؽ جديدة لفهم، قياس كإدارة اؼبخاطر اؼبالية، إذ تسمح ىذه الطرؽ بعزؿ أك فرز اؼبخاطر اؼبعقدة اليت - 
 .تتجمع سوية يف األدكات اؼبالية التقليدية، حبيث يبكن إدارة كل خطر فيها بشكل مستقل كبكفاءة أعلى

دعم اػبدمات اليت تقدمها اؼبؤسسات اؼبالية للعمبلء، دبا ىبدـ أغراضهم يف بناء ؿبافظ أكثر تنويعا، األمر الذم من - 
. شأنو زيادة قاعدة عمبلء ىذه اؼبؤسسات

تعزيز فرص اإليرادات كاألرباح الناصبة عن تنويع ؿبافظ اؼبؤسسات اؼبالية من األدكات اؼبشتقة  من عوائد استثمارية - 
كرسـو كعموالت خدمات كغَتىا، كذلك من خبلؿ قياـ اؼبصارؼ بعمليات التحوط  اؼبضاربة كصناعة األسواؽ كتكوين 

 .اؼبراكز اؼبالية
قياـ مدير اؼبالية للشركة دببادلة التدفق اؼبتمثل دبدفوعات الفائدة على االلتزامات ذات أسعار فائدة ثابتة بأداة ذات - 

أسعار فائدة متغَتة، كالغرض من ىذه العملية ىو إما التقليل من نسبة االلتزامات ذات الفائدة الثابتة  ك زيادة االلتزامات 
. ، أك لتقليل عبء مدفوعات الفائدة الثابتة إذا ما البفضت أسعارىا (يف اؽبيكل اؼبارل للشركة )ذات الفائدة اؼبتغَتة 

تقليل التكلفة لكل من اؼبصدرين كاؼبستثمرين يف األدكات اؼبشتقة مع رفع عوائد االستثمار، إذل جانب توسيع - 
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. ؾبموعة بدائل التمويل كاالستثمار اؼبتاحة ؽبم كتقليل ـباطر اػبسارة
 :آثار اؽبندسة اؼبالية 

البد من اإلشارة إذل أف الدراسات التطبيقية حوؿ آثار االبتكار اؼبارل على اؼبتغَتات االقتصادية تعترب من خبلؿ دراستو 
:  قليلة جدا كىو ما أشار إليو حوؿ االبتكار اؼبارلW.Scott Frameالدراسات التطبيقية "اليت قاـ هبا ربت عنواف 

:  لكن برغم ىذا يبكننا أف نقوؿ بشأف ىذا التأثَت ما يلي". الكثَت من الكبلـ، كالقليل من العمل
 :اؽبندسة اؼبالية كالسياسات االقتصادية / 1
 : االبتكار اؼبارل كالسياسة النقدية-أ

يرجع الفضل يف االبتكار اؼبارل إذل التقدـ التقٍت الذم يسهل اغبصوؿ على اؼبعلومات كالتجارة ككسائل الدفع، كإذل 
كلكي . ظهور األدكات كاػبدمات اؼبالية اعبديدة، كاألشكاؿ اعبديدة للمنظمات كاألسواؽ اؼبالية األكثر تقدما ككفاءة

: يكوف اإلبداع اؼبارل ناجحا هبب أف يؤدم إذل
إما أف ىبفض التكاليف كاؼبخاطر أك يقدـ خدمة ؿبسنة تؤدم إذل سد اغباجات اػباصة عبميع اؼبشاركُت يف النظاـ - 
. اؼبارل

من أكائل الذين درسوا أثر االبتكار اؼبارل على فعالية السياسة النقدية، كيرل منسكي أف *  منسكي كردبا يكوف 
السياسة النقدية مثل نسبة االحتياطي اإللزامي أك معدؿ الفائدة سوؼ ال ذبدم كثَتا على اؼبدل اؼبتوسط نظرا لقدرة 

اؼبؤسسات اؼبالية على ابتكار أدكات مالية سبكنها من ذباكز قيود السياسة النقدية كعموما يبكن إهباز أىم آثار اإلبداع 
 :اؼبارل على السياسة النقدية فيما يلي

من الصعب جدا إدراؾ كل ما وبيط باالبتكار اؼبارل، كأصعب من ذلك توقع نتائجو من الناحية العملية ألنو عملية - 
. مستمرة، فهو يضيف عنصر عدـ اليقُت إذل البيئة اإلقتصادية اليت تعمل فيها البنوؾ اؼبركزية

السبب اآلخر الذم وبتم على البنوؾ اؼبركزية تتبع التطورات اليت ربدث يف اإلبداعات اؼبالية ىو أف بعض تلك - 
التطورات يبكن أف تغَت من الطريقة اليت يتأثر هبا نتيجة عمل السياسة النقدية، كما أنو وبتمل أف تؤدم إذل التأثَت على 
ؿبتول كمدلوالت اؼبؤشرات اليت يستخدمها البنك اؼبركزم للرقابة أك االقتصاد الزباذ قرارتو خبصوص سياستو، ككنتيجة 
فإف االبتكار اؼبارل يبكن أف يساعد على زيادة كفاءة النظاـ اؼبارل، األمر الذم يسهل عمل السياسة النقدية، لكنو يف 

 .نفس الوقت يعقد البيئة اليت تعمل فيها السياسة النقدية
للتعامل مع ىذا التعقيد، ربتاج البنوؾ اؼبركزية إذل مراقبة الوضع اؼبارل دبتابعة التطورات مباشرة كدبحاكلة توقع نتائج 

االبتكارات علما أهنا قد تبدك يف بادئ األمر أهنا ىامشية كغَت ذات أنبية كذلك ما هبعل البنوؾ اؼبركزية أماـ حتمية أخذ 

                                                 
 كضع نظريتو اليت تقـو أساسا على اف النظاـ اؼبارل الرأظبارل ىش، كحسبو فإف عدـ استقرار النظاـ اؼبارل (1996-1919) اقتصادم أمريكيمنسكي ىيماف  *

. أمر طبيعي يف النظاـ الرأظبارل، كفبا يزيد من ذلك االبتكارات اؼبالية
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.   بعُت االعتبار التغَتات اليت ربدثها االبتكارات اؼبالية  كتصميم إسًتاتيجية للتعامل مع ىذه التحديات
 :االبتكار اؼبارل كاالستقرار االقتصادم- ب

إف األنظمة كالسياسات االقتصادية هتدؼ إذل ضبط التعامبلت كربقيق االستقرار، بينما االبتكار ىو اػبركج عن 
ىل يعٍت ىذا أف االبتكار اؼبارل سليب من الناحية . السائد اؼبستقر، كمن مث سبب غبدكث قدر من عدـ االستقرار

االقتصادية؟ ليس بالضركرة، كإمبا يعٍت أف االبتكار اؼبارل سبلح ذك حدين، فهو نافع كمفيد حينما وبقق اؼبصاحل 
اؼبشركعة، إذ يرفع من الكفاءة اإلقتصادية كاإلنتاجية، كمن مث يزيد من الرفاىية، كىذه الزيادة يف الرفاىية تعادؿ ما قد 

وبدث من عدـ استقرار بسبب طبيعة االبتكار، لكن إذا خبل االبتكار اؼبارل من ىذه االهبابيات ككاف اؼبقصود منو ىو 
ؾبرد ذباكز األنظمة كزبطي السياسات لزيادة الرحبية، فسوؼ يؤدم بطبيعة اغباؿ إذل عدـ استقرار األسواؽ اؼبالية دكف 

 . مقابل من الرفاه االقتصادم
 :االبتكار اؼبارل كالنمو االقتصادم- ج

إذا كاف االبتكار اؼبارل يزيد من كفاءة النظاـ اؼبارل، فهذا يعٍت بالضركرة أف يكوف لو تأثَت على االقتصاد طاؼبا أف 
االبتكار اؼبارل يساعد على توفَت األمواؿ لؤلعواف االقتصاديُت اعبدد، فمن احملتمل أف يكوف لو تأثَت اهبايب على فرص 

 .النمو االقتصادم على اؼبدل الطويل، لكن كيف يبكن لئلبتكار اؼبارل أف يكوف داعما للنمو االقتصادم؟
 :ىناؾ عدة قنوات لبلوغ أثر االبتكار اؼبارل على النمو االقتصادم، منها

يف كسائل الدفع إذل زبفيض تكاليف اؼبعامبلت - كنتيجة الستخداـ اؽبندسة اؼبالية - يؤدم تطور االبتكار اؼبارل 
كبالتارل تسهيل ذبارة كتبادؿ السلع كاػبدمات، كىو الذم هبب أف يؤدم يف النهاية إذل التخصيص األمثل للموارد، على 

. اؼبدل الطويل، فإف ذلك سيدعم النمو االقتصادم
الطريق اآلخر الذم يبكن من خبللو أف يؤدم االبتكار اؼبارل إذل حفز النمو االقتصادم ىو أف انتشار اؼبنتجات - 

اؼبالية اعبديدة سيساعد على جعل األسواؽ أكثر تكامبل ككفاءة، كمن أمثلة ذلك أف تطور التقنية اؼبالية مثل اؼبشتقات 
مّكن من ذبميع اؼبخاطر التجارية أك تشتيتها حسب اغباجة، ككنتيجة لذلك أصبحت األسواؽ اؼبالية ... اؼبالية كالتوريق

 .أكثر سيولة كأكثر عمقا كما أصبحت األسعار أكثر تنافسية
إذل أف االبتكار ينبغي أف يسهم يف ربسُت األداء االقتصادم، كذلك من خبلؿ ثبلثة مداخل   Mason كما يشَت 
:  رئيسية، كىي

 . ربقيق كماؿ للسوؽ، بتوسيع فرص اؼبشاركة يف اؼبخاطر كربقيق التغطية كجذب موارد دل تكن متاحة:اؼبدخل األكؿ- 
 .زبفيض تكلفة اؼبعامبلت أك ربسُت السيولة: اؼبدخل الثاين- 
. زبفيض تكلفة الوكالة: اؼبدخل الثالث- 
نقصد باؼبؤسسات اؼبالية اؼبؤسسات الوسيطية اليت تقـو بضخ اؼبدخرات :اؽبندسة اؼبالية كطبيعة اؼبؤسسات اؼبالية/ 2

 . الفردية كاؼبؤسسية كاغبكومية يف قنوات االستثمار كاإلقراض
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 أدل االبتكار اؼبارل إذل تضاؤؿ فعالية السياسات االقتصادية، فإنو أدل إذل تبلشي :اؽبندسة اؼبالية كاؼبؤسسات اؼبالية-أ
اغبدكد الفاصلة بُت اؼبؤسسات اؼبالية اؼبختلفة، كإذل اضمحبلؿ اغباجة لبعضها يف مقابل اغباجة ألنواع أخرل، لقد 

ساىم التطور اؼبستمر يف األدكات كاآلليات التمويلية مع التقدـ اؼبذىل يف تقنية اؼبعلومات إذل تراجع الفوارؽ بُت 
اؼبؤسسات اؼبالية اؼبختلفة  كيتأكد ىذا االذباه يف ظل االندماجات بُت أنواع ـبتلفة من اؼبؤسسات اؼبالية حيث تصبح 

ؿبصلة الدمج كذكباف الفوارؽ بُت اؼبؤسسات قبل االندماج، كمن جهة أخرل أدل التقدـ كالتطور إذل تراجع الدكر 
التقليدم للمصارؼ، كبسبب القيود التنظيمية اؼبتعددة اليت فرضت على اؼبصارؼ،نشأت اغباجة لئلبتكار اؼبارل لتجاكز 

ىذه القيود، كترتب على ذلك أف تصبح ىذه القيود كاألنظمة من الناحية العملية عديبة اعبدكل فبا يستدعي مراجعة 
األنظمة من جديد، كتبعا لذلك صارت اؼبصارؼ تعتمد على أنشطة مالية تغاير أصل نشاطها اؼبصريف كاػبدمات اؼبالية 

 .مقابل رسـو مقطوعة أك بطاقات االئتماف ككبوىا من اؼبنتجات
 إف أساس طبيعة عمل اؼبؤسسات اؼبالية ىو الوساطة اؼبالية كقد أدل :اؽبندسة اؼبالية كطبيعة عمل اؼبؤسسات اؼبالية-ب

استخداـ اؽبندسة اؼبالية يف ابتكار كتطوير أدكات سبويلية جديدة خاصة مع التطور التقٍت إذل تناقض اغباجة إذل العمل 
اؼبصريف فمن ناحية صار بإمكاف ذكم الفوائض االتصاؿ مباشرة مع ذكم العجز من خبلؿ سوؽ األكراؽ اؼبالية، كمن مث 

اكبسر دكر اؼبؤسسات اؼبالية كخاصة اؼبصارؼ يف ربقيق الوساطة بُت الطرفُت، كىو ما أدل إذل ما يسمى انكماش 
اؼبوازنة بُت آجاؿ األصوؿ كاؼبطلوبات اؼبالية لؤلفراد  الوساطة، كمن ناحية أخرل ساىم التطور التقٍت كاؼبارل يف إمكانية

. كاؼبؤسسات حبيث تقلص دكر اؼبصارؼ حىت يف ىذا اعبانب
 :اؽبندسة اؼبالية كاألسواؽ اؼبالية/ 3 

ذبمع أسواؽ اؼباؿ اؼبدخرين كاؼبستثمرين يف لقاءات مباشرة لشراء كبيع األكراؽ اؼبالية كتوجد أشكاؿ ـبتلفة من أسواؽ 
. اؼباؿ حسب النشاط كاؼبوقع اعبغرايف

 :اؽبندسة اؼبالية كأسعار الفائدة/ 4
سعر الفائدة اغبقيقي ىو السعر الذم يتحقق بعيدا عن اؼبخاطر كالتوقعات التضخمية كيتحدد سعر الفائدة اغبقيقي 
 :  بتفاعل العرض منو كالطلب على النقود أك األكراؽ اؼبالية، أما سعر الفائدة الفعلي فهو سعر الفائدة اغبقيقي مضافا إليو

   معامل اؼبخاطرة؛ 
 ؛معامل التضخم   
 معامل تفضيل السيولة   .

كىو ما يتم دفعو فعبل يف السوؽ أك يف أسواؽ اؼباؿ، كيطلب اؼبستثمرين كاؼبقرضوف عائد مرتفع على اإلقراض أك 
 :االستثمار، كيطلق على ىذا العائد اؼبرتفع عائد اؼبخاطرة كيشمل

 ـباطر عدـ السداد  . 
  ـباطر تاريخ االستحقاؽ فكلما ارتفعت أسعار الفائدة كلما البفض سعر السند ككلما طالت فًتة  االستحقاؽ
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 .كلما زادت تقلبات األسعار
 فكلما زادت القدرة التسويقية كلما البفضت اؼبخاطر: ـباطر القدرة التسييلية كالتسويقية  . 

 أدكات اؽبندسة الػمالية  :احملور الثاين
. سنخص بالدراسة اؼبشتقات اؼبالية باعتبارىا أىم أدكات اؽبندسة اؼبالية أما التوريق سيتم التعرض لو الحقا

. (أسهم كسندات)كذلك بعد التعرض يف عجالة لؤلدكات اؼبالية التقليدية 
:  تاريخ تطور أدكات اؽبندسة اؼبالية. 1

 لقد شهدت اؼبشتقات اؼبالية مبوا متعاظما يف األعواـ األخَتة انتقل هبا من بدايات متواضعة يف ؾباؿ العقود 
اآلجلة اػباصة بالسلع كالعمبلت األجنبية إذل صناعة بببليُت الدكالرات كهبرم ابتكار مشتقات مالية جديدة دبعدالت 

. مذىلة استجابة غباجات سوقية متعددة
:  مربرات ربديث األكراؽ اؼبالية.أ

أدركت العديد من اؼبؤسسات اؼبالية باف األساليب القديبة يف التعامل اؼبارل دل تعد مرحبة، كما أف بعض 
كمن أىم اؼبربرات الدافعة . اؼبنتجات دل تعد تلقى قبوال، فضبل عن تدين كفاءة الوساطة اؼباليُت يف تعبئة اؼبدخرات

: للتحديث
(التكاليف )ذبنب ـباطر تقلب العائد 

تعد ـباطر تقلب أسعار الفائدة من ابرز ظبات األسواؽ اؼبالية، كتقضي التغَتات اؼبفاجئة كالسريعة يف أسعار 
الفائدة إذل حدكث مكاسب أك خسائر رأظبالية ضخمة، كبالتارل ينعكس ذلك على النشاط االستثمارم برمتو، السيما 

كاف االرتباط ما بُت األكراؽ اؼبالية اؼبختلفة يعد أساسا لفهم التأثَت اؼبتبادؿ، كمن مث اؼبخاطر اؼبتمثلة عند تأثر أم كرقة 
. مالية بتغَت سعر الفائدة كانتقاؽبا إذل األصوؿ األخرل

ذبنب القواعد التنظيمية  :
إف تنظيم التعامل باألكراؽ اؼبالية كفق قواعد كإجراءات قانونية يعد أمرا مسلما بو يف االقتصاديات اؼبختلفة، 
كلكن مثل ىذه القواعد قد ربد من قدرة اؼبؤسسات اؼبالية اؼبتعاملة باألكراؽ اؼبالية كتدفع ىذه اؼبؤسسات إلهباد بيئة 

:  تعامل اقل صرامة يف قواعدىا، كمن أىم ىذه القواعد
  االحتياطي اؼبطلوب على الودائع؛
 القيود على سعر الفائدة اؼبدفوع للودائع .

كللتقليل من ىذه القيود مت الّلجوء إذل استحداث بعض الطرؽ كالسحب القابل للتداكؿ، كحساب التحويل 
. اآلرل االدخار، كحساب التصفية

ربفيػز التقػدـ التكنولوجػي : 
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حدث تطور ىائل يف األساليب الفنية لتقدًن اػبدمات اؼبالية، كأدل ىذا التقدـ إذل زبفيض ملموس يف تكلفة 
اػبدمات كالقدرة على استحداث أدكات مالية مرحبة للمؤسسات اؼبالية كاعبمهور على حد سواء، كمن أىم التطورات 

اغبادثة يف ؾباؿ اػبدمات اؼبالية، توسع استخداـ بطاقات االئتماف، نشاط زبليق األكراؽ اؼبالية، كما أف تطور تكنولوجيا 
. اغبسابات كاالتصاالت كثورة اؼبعلومات ألغى الفواصل الزمانية كاؼبكانية يف ـبتلف األسواؽ اؼبالية العاؼبية

 : نشأة أدكات اؽبندسة اؼبالية. ب
شهدت صناعة اؼبشتقات اؼبالية خبلؿ السنوات اؼباضية مبوا كبَتا كمتسارعا سواء على صعيد حجم ذبارة ىذه 

األدكات اعبديدة، أك على صعيد تنوعها، حبيث مشلت ؾبموعة كاسعة من العقود اؼبالية لكافة أنواع األكراؽ اؼبالية كالسلع 
كغَتىا من اؼبوجودات األخرل، ككذلك على صعيد توسع قاعدة اؼبشاركُت يف أسواؽ اؼبشتقات، كتشَت الدراسات إذل أف 
مبلؾ األراضي اإلقطاعيُت من منتجي األرز يف الياباف ىم أكؿ من استخدـ العقود اآلجلة بشكل منظم إذ طوركا أسلوبا 
يسمح بتداكؿ إيصاالت بإنتاجهم من األرز كفق مواعيد مستقبلية، ككاف التعامل يتم يف األسواؽ غَت النظامية ؼبساعدة 

 شهد الوالدة اغبقيقة الستخداـ العقود اآلجلة 19السماسرة الذين كانوا يلعبوف دكر الوسيط بُت اؼبتعاملُت، كلكن القرف 
 إذ مت فيو صياغة القواعد كالتشريعات اليت تضم 1865بشكل منظم ككاف ذلك يف الواليات اؼبتحدة األمريكية عاـ 

التعامل اآلجل ؼبزارعي اغببوب كاؼبضاربُت كاؼبستهلكُت كتشَت األدبيات أيضا إذل أف التعامل بأدكات اؽبندسة اؼبالية بصورة 
،عندما افتتح أكؿ سوؽ للخيارات يف شيكاغو كعمل ذلك السوؽ منذ 1973ذبارية بدءا يف الواليات اؼبتحدة عاـ 

افتتاحو على إدخاؿ تعديبلت جوىرية على األسس اليت يقـو عليها التعامل يف السوؽ، كمن أىم ىذه التعديبلت شركط 
التعاقد اليت تتضمن تنميط الكميات كتواريخ التنفيذ كقيمة اؽبوامش اؼببدئية ككذلك دار اؼبقاصة اليت تقـو بتسوية ىذا 

. اؽبامش
: مفهـو أدكات اؽبندسة اؼبالية. 2

قدمت ؽبذا اؼبصطلح عدة تعاريف مت كضعها من طرؼ العديد من اؼبفكرين كاالقتصاديُت كاؼبؤسسات اؼبالية 
.  الدكلية

عقود تتوقف قيمتها على أسعار األصوؿ الثانية ؿبل التعاقد كلكنها ال : "عرفها صندكؽ النقد الدكرل على أهنا
تقتضي أك تتطلب استثمارا ألصل اؼباؿ يف ىذه األصوؿ ككعقد بُت طرفُت على تبادؿ اؼبدفوعات على أساس األسعار أك 

 "العوائد فاف أم انتقاؿ ؼبلكية األصل ؿبل التعاقد كالتدفقات النقدية يصبح أمرا غَت ضركرم

اؼبشتقات ىي عقود تشتق قيمتها من قيمة األصوؿ العينية أم األصوؿ اليت تشمل موضوع : "كما مّت تعريفها
كتسمح ... العقد كاألصوؿ اليت تكوف موضوع العقد تتنوع ما بُت األسهم كالسندات كالسلع كالعمبلت األجنبية

 "اؼبشتقات للمستثمر بتحقيق مكاسب أك خسائر اعتمادا على أداة األصل موضوع العقد

عبارة عن عقود مالية تتعلق ببنود خارج اؼبيزانية كتتحدد قيمتها بقيمة كاحدة أك أكثر من : "كعرفت كذلك بأهنا
 "اؼبوجودات أك األدكات أك اؼبؤشرات األساسية اؼبرتبطة هبا
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عبارة عن أدكات استثمارية جديدة كمتنوعة يطلق : "كيذىب البعض األخر لتعريف اؼبشتقات اؼبالية كيقوؿ أهنا
عليها ىذا االسم ألهنا مشتقة من أدكات استثمارية تقليدية كاألسهم كالسندات كتعتمد يف قيمتها على أسعار تلك 

 "األدكات

كعلى الرغم من تعدد التعاريف إال أهنا يف حقيقة األمر ترمي إذل نفس الوعاء إذ أهنا تشَت كلها أف اؼبشتقات 
ىي تلك العقود اليت ال هبرم تنفيذ اغلبها كتنتهي إذل حصوؿ احد الطرفُت على فركؽ األسعار إضافة إذل ذلك ظبيت 

 .باؼبشتقات ألهنا تشتق قيمتها من األصوؿ ؿبل التعاقد
:  خصائص أدكات اؽبندسة اؼبالية. 3

تتسم عقود اؼبشتقات اؼبالية بالعديد من اػبصائص اليت سبيزىا عما عداىا من األدكات اؼبالية األخرل كفيما يلي 
 :استعراض ألبرز اػبصائص

طبيعة العمليات خارج اؼبيزانية  :
 ، جرل التطبيق العملي على إثبات األدكات اؼبالية التقليدية كاألسهم كالسندات داخل اؼبيزانية كأصوؿ أك خصـو
كمن مث يبكن التعرؼ على أرصدهتا اؼبثبتة كتتبع أم تغَتات فيها بعكس اغباؿ بالنسبة لؤلدكات اؼبالية اؼبشتقة اليت تقتضي 

. طبيعة التعامل فيها تداكؽبا بقيم نقدية ضئيلة
التعقيػػػد  :

نظرا ألنو غالبا ما يتم تصميم عقود اؼبشتقات للوفاء بأغراض خاصة ؼبستخدميها لذا ففي معظم األحياف يكوف 
ىناؾ غموض حوؿ كيفية استخداـ أداة بعينها ككيفية تقييمها، كىل يبكنها ربقيق األىداؼ االقتصادية من جراء 

. حيازهتا
السيولػػة  :

بعض عقود اؼبشتقات تتسم بدرجة سيولة عالية حيث يسهل تسويتها إما عن طريق البيع أك الشراء يف تاريخ 
االستحقاؽ احملدد، أك عن طريق أبراـ صفقة عكسية بواسطة بيوت التسوية أك اؼبقايضة، إال انو يف الوقت نفسو قد 

. يصعب أحيانا تسوية بعض أنواع عقود اؼبشتقات يف أسواؽ اؼبشتقات فبا ينتج عنو مشاكل يف عمليات تقييمها
عدـ كضوح القواعد احملاسبية  :

حيث ال يزاؿ ىناؾ نوع من الغموض احمليط باؼبعاعبة احملاسبية لآلثار اؼبًتتبة على الدخوؿ يف عمليات 
اؼبشتقات، كيرجع ذلك أساسا إذل التقدـ السريع كالنمو اؼبتبلحق يف ؾباؿ ابتكار كاستخداـ األدكات اؼبالية اؼبشتقة كالذم 

ال تواكبو استجابة ؿباسبية فباثلة كسريعة من اجل احملاسبة على تأثَتات تلك األنشطة حبيث يبكن مبلحظة كجود فجوة 
كاسعة بُت الواقع االقتصادم الذم سبارس فيو تلك األنشطة كبُت االستجابة احملاسبية ذباه التعبَت عن اآلثار احملاسبية 

. الناذبة عنها
اؼبخاطر الناشئة عن التعامل يف عقود اؼبشتقات  :
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يًتتب على التعامل يف عقود اؼبشتقات ضركرة األخذ يف اغبسباف كجود عدة ـباطر هبب العمل على ذبنبها أك 
تقليل آثارىا بقدر اؼبستطاع، كىناؾ ؾبموعتاف من اؼبخاطر اؼبرتبطة بعقود اؼبشتقات حيث تتمثل األكذل يف اؼبخاطر اليت 
تتعرض ؽبا اعبهات اؼبصدرة أك البائعة لعقود اؼبشتقات أما اجملموعة الثانية تتمثل يف اؼبخاطر اليت يقع فيها مشًتم عقود 

. اؼبشتقات
:   أنبية أدكات اؽبندسة اؼبالية.4

 :تكتسب عقود اؼبشتقات أنبية اقتصادية كاسعة سنبينها كالتارل

التغطية ضد اؼبخاطر  :
إذ يتم استخداـ ىذه األدكات بغرض تقليل ـباطر االستثمار فجميع اؼبستثمرين يرغبوف يف اغبفاظ على 

استثماراهتم عند مستول مقبوؿ من اؼبخاطر كبالتارل يصل اؼبستثمركف إذل ربقيق رغبتهم يف أسواؽ اؼبشتقات كاؼبتمثلة يف 
. ربويل اؼبخاطرة

أداة الكتشاؼ السعر اؼبتوقع يف الّسوؽ اغباضر  :
إف من ابرز كظائف عقود اؼبشتقات أهنا تقـو بتزكيد اؼبتعاملُت باؼبعلومات كما سيكوف عليو سعر األصل الذم 

ابـر عليو العقد اغباضر يف تاريخ التسليم لذلك تعترب أداة جيدة الستكشاؼ السعر دبعٌت التطلع على اؼبستول الذم 
. يبكن أف يكوف عليو السعر يف السوؽ اغباضر يف تاريخ التسليم

إتاحػة فرص استثماريػػة للمضاربيػػن  :
يدخل اؼبضارب طرفا يف عقود اؼبشتقات اؼبالية بغرض ربقيق الربح من خبلؿ االستفادة من ميزة اؼبتاجرة باؽبامش 

أك الرفع اؼبارل إذ يكفي أف يدفع اؼبضارب يف عقود اؼبستقبليات اؼبالية سواء كاف مشًتيا أك بائعا قيمة اؽبامش اؼبطلوب 
. كيف عقود اػبيارات اؼبالية أف يدفع اؼبشًتم قيمة عبلكة اػبيار

تسيَت كتنشيط التعامل على األصوؿ ؿبل التعاقد :
يتميز التعامل يف أسواؽ اؼبشتقات بالبفاض تكلفة اؼبعامبلت على مستول يستحيل على األسواؽ اغباضرة أف 

تنافسو السيما كاف ىذه األخَتة ربظى بتأثَت كبَت على سيولة السوؽ فتكلفة اؼبعامبلت ذبعل السوؽ أكثر كفاءة فبا يتيح 
فرصة أفضل إلبراـ الصفقة بسعر قريب من سعر التعادؿ، كما يساىم التعامل باؼبشتقات على تنشيط السوؽ األصلي 

اؼبتعاقد عليو كذلك بزيادة حجم التداكؿ عليو بسبب أف اؼببلغ الذم يدفعو اؼبستثمر عند التعاقد ال يبثل إال نسبة ضئيلة 
من قيمة الصفقة كتقل كثَتا عن اؽبامش اؼببدئي الذم يلتـز اؼبشًتم بإيداعو لدل السمسار يف حالة الشراء اؽبامشي 

. لؤلصل يف السوؽ اغباضر
آلية للتخزين  :

نظرا العتبار التخزين حلقة اتصاؿ بُت األسواؽ اغباضرة كأسواؽ اؼبشتقات ككثَت من أنواع األصوؿ يبكن شراءه 
. كزبزينو أمبل يف اغبصوؿ على سعر أعلى يف تاريخ الحق
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ربقيق ظبة كماؿ السوؽ  :
حىّت يتمّتع الّسوؽ بالكفاءة البد من أف يوفر للمتعاملُت كفاءة األصل اؼبارل اّلذم يتناسب مع أىدافهم سواء 

من حيث العائد أك اؼبخاطر كعلى الرغم من أّف الكماؿ على ىذا النحو يعد أمرا مستحيبل فإنو كبفضل عقود اؼبشتقات 
أصبح من اؼبمكن عمل توليفات من عقود اؼبشتقات كأكراؽ مالية متداكلة يف السوؽ اغباضر يف ظلها يتحقق للمستثمر 

.  مستويات فريدة من العائد كاؼبخاطر
:  مستخدمو أدكات اؽبندسة اؼبالية.5

: ىبتلف مستخدمو أدكات اؽبندسة اؼبالية باختبلؼ أىدافهم كاحتياجاهتم كيبكن إيضاح تلك الفئات كما يلي
ذبػار التجزئػة  :

كيستخدـ ىؤالء اؼبشتقات اؼبالية بقصد ضباية أنفسهم من التعرض ؼبخاطر أسعار الفائدة أك أسعار الصرؼ يف 
. أسواؽ العمبلت األجنبية

صناديق اؼبعاشات  :
كتستخدـ ىذه الصناديق اؼبشتقات بقصد ضباية العائد على االستثمار يف السندات أك بغرض تامُت ؿبفظة 

. األكراؽ اؼبالية اليت سبتلكها
بنوؾ االستثمػار  :

تستخدـ ىذه البنوؾ اؼبشتقات بغرض احملافظة على سعر البيع لكمية كبَتة من أحد األصوؿ اؼبالية حيث أف 
. السوؽ اغباضرة لن تكوف قادرة على استيعاب اؼبعركض بأسعار السوؽ

الشركات العقاريػة :
كىي تلك اليت تبيع اؼبباين كاألراضي تستخدـ ىذه الشركات اؼبشتقات للحماية من ربركات سعر الفائدة على 

. القركض للسندات اليت سبثل دينا يف ذمة الشركة
الشركات :

تلجا الشركات إذل أدكات اؼبشتقات بغرض اغبماية من تأثَت أسعار الفائدة اؼبنخفضة على عائد االستثمار 
. للفائض النقدم

اؼبصدركف كاؼبستوردكف  :
كيستخدـ ىؤالء اؼبشتقات اؼبالية ضد تقلبات أسعار الصرؼ على اؼبقبوضات أك اؼبدفوعات كعموما يبكن  

 :تقسيم ىذه الفئات اؼبستخدمة ألدكات اؽبندسة اؼبالية إذل األصناؼ التالية

اؼبتحوطوف    :
اؼبخاطر اليت يتعرضوف ؽبا، حيث تسمح ؽبم أدكات اؽبندسة اؼبالية بتحسُت درجة  كىم الذين يهتموف بتخفيض

. التأكد كلكنها ال تتضمن ربسُت النتائج
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اؼبضاربوف : 
كىم الذين يراىنوف على ربركات األسعار اؼبستقبلية لذلك يستخدموف أدكات اؽبندسة اؼبالية حملاكلة ربقيق 

. الكسب
اؼبراجحوف : 

كىم الذين يدخلوف السوؽ عندما يكوف ىناؾ فرص ألصل معُت بُت سوقُت أك أكثر كذلك بالشراء من السوؽ 
. منخفض السعر كالبيع يف نفس الوقت يف السوؽ مرتفع السعر كبالتارل وبققوف رحبا
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 : الفصل األكؿخبلصة

قد أفرزت تداعيات األزمة اؼبالية العاؼبية اليت أصابت اقتصاديات بلداف العادل كىددت اؼبؤسسات اؼبالية العاؼبية    ؿ
الكربل إعادة النظر يف األنظمة السائدة كمراجعة اؼبيكانيزمات اؼبطبقة من أجل معرفة أسباب اػبلل كبداية البحث عن 

 كيف ىذه األزمة تنبو الكثَت من الباحثُت االقتصاديُت إذل تبٍت نظاـ التمويل اإلسبلمي ،بديل أكثر قباعة كأقل ضررا
 اغبائز  Joseph Stiglitzكتجربة للخركج من األزمة كإهباد حلوؿ من خبلؽبا كربقيق االستقرار اؼبارل العاؼبي أمثاؿ 

. 2001على جائزة نوبل عاـ 
تزايد تقدـ العمل اإلسبلمي تقدما ملحوظا خبلؿ السنوات األخَتة كأسلوب جديد لتحقيق أىداؼ الوساطة اؼبالية كلقد 

انتشار اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية بشكل ملحوظ فبا جعلو ينتقل من الدكؿ العربية اإلسبلمية إذل دكؿ عاؼبية متطورة مثل 
بريطانيا كالواليات اؼبتحدة األمريكية اليت قدمت تراخيص إلنشاء مصارؼ إسبلمية إذل جانب فتح نوافذ إسبلمية يف 

.  البنوؾ التقليدية تقـو بتقدًن خدمات مصرفية إسبلمية
كمع تزايد االىتماـ العاؼبي باالبتكار اؼبارل  أصبح من الضركرم دراسة اؼبالية اإلسبلمية من عدة جوانب منها إدارة 

اؼبخاطر كمقارنتها بُت البنوؾ التقليدية كالبنوؾ اإلسبلمية كمسانبة اؼبصارؼ اإلسبلمية يف النمو االقتصادم إذل جانب 
 . مثل تطبيق التكنولوجيا اؼباليةCovid 19أىم التحديات اليت تواجو الصَتفة اإلسبلمية يف ظل أزمة 
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 الفصل الثاين 
 اؼبشتقات اؼبالية 
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 :سبهيد 
تتوقف قدرة اجملتمعات البشرية على ربقيق التنمية االقتصادية على التنظيم االقتصادم كاؼبؤسسايت الذم يبكن من      

.  خبللو ربقيق االستغبلؿ األمثل للموارد االقتصادية اليت يبلكها اجملتمع
ك بدكف ركاجها ال ,كسبثل األسواؽ اؼبالية أك البورصة مؤسسة مالية رئيسية لتمويل النشاط االقتصادم اؼبعاصر         

.  يبكن ألم اقتصاد ربريك اؼبدخرات إذل قنوات االستثمار دبا يؤدم إذل ربقيق كظائف األسواؽ اؼبالية كأىدافها
كتعترب البورصة قناة التوجيو كاستخداـ اؼبوارد اؼبالية اؼبتاحة للمجتمع بكفاءة على النحو الذم وبقق توفَت مورد من موارد 

التمويل الستثمار كتوظيف األمواؿ كسد العجز بُت اؼبعركض من ىذه اؼبوارد كاؼبطلوب منها كذلك من خبلؿ توفرىا على 
أدكات التمويل طويلة األجل كاستخدامها ألحدث تقنيات التمويل ،كيف ىذا اإلطار، تسعى ىذه الدراسة إذل التأكيد 

 كيتضح ذلك من خبلؿ على األنبية االقتصادية كالتمويلية للبورصة كدكرىا يف تعبئة اؼبوارد اؼبتاحة لبلستثمارات االقتصادية
 :عمليات البورصات ال ستخداـ افضل االدكات كسنتطرؽ يف ىذا الفصل اذل 

 كاؼبستقبلية  العقود اآلجلة:أكال 
 :العقود اآلجلة- 1

. سيتم التطرؽ ؽبذه العقود بصفة ـبتصرة كذلك من خبلؿ ربديد تعريفها مث عرض خصائصها
تعريف العقود اآلجلة: 

ىو اتفاؽ بُت طرفُت : "لقد أعطيت العديد من الّتعاريف لكن ؾبملها يصب يف معٌت كاحد حيث العقد اآلجل
حيث يتخذ احد الطرفُت يف العقد األجل مركزا طويبل كيوافق على شراء األصل ؿبل التعاقد يف تاريخ مستقبلي ؿبدد، 

مقابل سعر يتفق عليو يدعى بسعر التسليم أما الثاين فيتخذ مركزا قصَتا كيوقف عن بيع األصل يف التاريخ نفسو كسعر 
 "التسليم نفسو كيتمتع ىذا العقد دبركنة أطراؼ التعاقد حيث يتوقف على القدرة التفاكضية

خصائص العقود اآلجلة : 
: تتميز العقود اآلجلة كغَتىا من العقود بعدة خصائص نذكر منها

  عقود ذات طرفُت يتحمل حصوؿ أم منهما على مكاسب أك خسائر نتيجة للتغَتات يف قيمة اؼبركز اؼبارل
 .اؼبرتبط بتلك العقود

 ىي عقود شخصية يتفاكض الطرفاف على شركطها دبا يتفق كظركؼ كل منهما مث يتم تداكؽبا يف البورصة. 
 سبتاز دبركنة يف التفاكض على أم شركط مرغوبة من طريف العقد كسهولة االستخداـ. 
 يتعرض أطراؼ العقد األجل ؼبخاطر االئتماف كاليت تنتج عن عدـ قدرة احد طريف العقد على الوفاء بالتزاماتو. 



خلف اهلل بن يوسف.  د2019/2020 ،   اؼبوسم اقتصاد نقدم كبنكي: ، زبصصة االكذل ماسًت، السناؽبندسة اؼباليةؿباضرات يف   
 

 

 

20 

  ىي عقود خطية دبعٌت أف النتائج اؼبًتتبة على تنفيذ العقود يف ضوء التغيَت يف قيمة األصوؿ اؼبتعاقد عليها قد
 .يؤدم إذل ربقيق كسب لطرؼ يعادؿ اػبسارة اليت تتحقق للطرؼ األخر سباما

:  العقود اؼبستقبلية- 2
. تعد ىذه العقود من العقود اؼبشتقة اليت تتم يف سوؽ منظمة كبواسطة غرفة اؼبقاصة بُت طريف العقد

تعريف العقود اؼبستقبلية :
العقود اؼبستقبلية عقود آجلة شركطها مبطية كيتم التعامل عليها من خبلؿ سوؽ منظمة، : "يبكن القوؿ أف

كزبضع إلجراء تسوية يومية زبصم من خبلؽبا خسائر احد األطراؼ من حساب التأمُت اؼبودع لدل غرفة اؼبقاصة 
"     لتضاؼ إذل حساب الطرؼ اآلخر

التزامقانوين متبادؿ بُت طرفُت يفرض على احدنبا أف يسلم اآلخر أك يستسلم منو : "كما تعرؼ على أهنا
" كبواسطة طرؼ ثالث كمية ؿبددة من أصل أك سلعة معينة يف مكاف ؿبدد كزماف ؿبدد كدبوجب سعر ؿبدد

كعليو فالعقد اؼبستقبلي هبرم الًتتيب لو من خبلؿ سوؽ منظمة كىو اتفاقية بُت طرفُت على تبادؿ أصل مقابل 
. نقد يف تاريخ الحق على أساس سعر متفق عليو عند التعاقد كتتم فيو تسوية يومية إذا تعرض احد الطرفُت ػبسائر

خصائص العقود اؼبستقبلية :
: للعقود اؼبستقبلية عدة خصائص نذكر منها

  مبطية شركط التعاقد فبل تتباين العقود مع عقد آخر كال زبضع لرغبة اؼبتعاقدين كىذا يقلل من ـباطر السيولة
ألهنا تتداكؿ يف أسواؽ منظمة؛ 

  من القيمة الكلية للعقد؛ %20اؼبتعامل يف ىذه العقود يودع تأمينا ال يتجاكز 
  البفاض ـباطر االئتماف أك عجز السداد كذلك عن طريق دفع ضماف لدل السماسرة كيف هناية كل يـو يتحدد

سعر اإلقفاؿ لكل عقد مستقبلي دبوجب ذلك ذبرم تسوية اؼبركز اؼبارل ألطراؼ العقد؛ 
  كمية التعامل ؿبددة فبل يبكن ربديد الكمية حسب احتياجات العمل؛
  إف التسليم يكوف يف تواريخ ؿبددة يف السوؽ؛
  تثبيت السعر اؼبستقبلي فبا يعطي فرصة للتخطيط كإمكانية التسعَت؛
  العقود اؼبستقبلية زبضع للتسوية اليومية، يتم تعديل شبن التعاقد يوميا كلما تغَت سعر األصل ؿبل التعاقد؛
 بوسع اؼبستثمر يف السوؽ الرظبية أف يتجنب االستبلـ الفعلي للسلعة من خبلؿ بيع العقد األخر. 
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الفرؽ بُت العقود اؼبستقبلية كالعقود اآلجلة  :
رغم أف العقد األجل يتشابو بدرجة كبَتة مع العقد اؼبستقبلي إال أنو توجد العديد من نقاط االختبلؼ كاعبدكؿ 

. التارل يبُت ىذه االختبلفات
االختبلؼ بُت العقود اآلجلة كالعقود اؼبستقبلية :  (02-01 )اعبدكؿ رقم

 كجو اؼبقارنة العقود اآلجلة العقود اؼبستقبلية
 مبطية كتتداكؿ يف السوؽ منظمة كىي السوؽ الثانوم   شخصية كيتم التوصل إليها

 بالتفاكض بُت أطراؼ العقد
 نوع العقود 

  يتم مراقبة األسعار بصفة يومية كىذا يعٍت أف سعر
العقد سوؼ يعدؿ كل يـو حسب السعر اؼبستقبلي 

لتغَتات الشيء ؿبل العقد كلذلك فالتسوية نقدية 
فعلية سوؼ ربدث بُت البائع كاؼبشًتم استجابة 

 ؼببلحظة التحركات السوقية يف أسعار العقد

  يظل السعر ثابتا خبلؿ فًتة العقد
كيتم دفع اؼببلغ اإلصبارل من اؼبشًتم 

 إذل البائع يف هناية مدة العقد

 ثبات السعر 

  ال يتم عادة إهناء العقد بتسليم األصل كيف حقيقة
 من العقود اؼبتداكلة %2األمر فاف نسبة ال تتجاكز 

 يتم إهناؤىا بالتسليم

 يتم إهناء العقد بالتسليم عادة   تسليم األصل احملل التعاقد يتضمن
كبل من العقود اؼبستقبلية، شركط 

 كمواصفات التسليم

  يتم مراقبة التحركات السوقية يف هناية كل يـو تعامل
كلذلك فاف العقود اؼبستقبلية يًتتب عنها تدفقات 

نقدية قصَتة األجل حيث يتطلب األمر إيداع 
 .ىامش

  ال تتم مراقبة التحركات السوقية
بصورة يومية كلذلك ال توجد 

تدفقات نقدية قصَتة، كما ال توجد 
 متطلبات ؽبامش مبدئي

  تسوية اؼبكاسب كاػبسائر ألطراؼ
 العقد

  غرؼ اؼبقاصة تكوف ىي الطرؼ الثالث من أم عقد
فكل مستثمر يف أم عقد مستقبلي تكوف . مستقبلي

غرفة اؼبقاصة ىي البائع لو كأيضا كل بائع تكوف ىي 
 .اؼبشًتم منو

  نوايا أطراؼ العقد كاؼببلءة اليت
 .يتمتعوف هبا

  عادة ما ترـب ىذه العقود ما بُت
 .مؤسستُت ماليتُت

  ال يبكن تصفية العقد قبل استحقاقو
 .إال لدل طرفيو كدبوافقتهما

  ضمانات تنفيذ االلتزامات الواردة
 يف العقد
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 عقود اؼببادالت:ثانيا 
. تعترب عقود اؼببادالت من أكثر العقود استخداما يف تغطية ـباطر تغَت سعر الفائدة

 : تعريف عقود اؼببادلة- 1
شهرية،  )يتم عقد اؼببادلة على فًتات دكرية: "تعرؼ عقود اؼببادلة بأهنا سلسلة من العقود الحقة التنفيذ حيث

كعقد اؼببادلة ملـز لطريف العقد على عكس ما ىو معركؼ يف عقود االختيار، كما أف  (...ربع سنوية، نصف سنة
ال يتم تسويتها يوميا كما ىو اغباؿ يف العقود اؼبستقبلية، يضاؼ إذل  (األرباح أك اػبسائر )اؼبتحصبلت أك اؼبدفوعات

ذلك أف عقد اؼببادلة ال يتم تسويتو مرة كاحدة كما ىو اغباؿ يف العقود الحقة التنفيذ كلذلك يعرؼ عقد اؼببادلة بأنو 
 "سلسلة من العقود الحقة التنفيذ

لعقد اؼببادلة مدة ؿبددة يتم ربديدىا أثناء إبراـ العقد كيتم فيو توضيح تواريخ استحقاؽ الدفعات كيتم حساب 
. الفوائد على أصل العقد كالذم يكوف ثابتا غَت متغَت

 : خصائص عقود اؼببادلة- 2
: تتميز ىذه العقود بعدة خصائص نورد بعضها كالتارل

 ىي عقود ملزمة للطرفُت. 
 أهنا عقود غَت مبطية كإمبا تفصل حسب رغبة الزبوف. 
 يتم التعاقد بصورة مباشرة أك غَت مباشرة بُت طريف اؼببادلة. 
 أهنا تركز على تبادؿ التدفقات النقدية يف اغلب األحياف فضبل عن تبادؿ اؼبوجودات يف أحياف أخرل. 
 أهنا توفر إمكانية التحوط من ـباطر تقلب أسعار الفائدة كأسعار صرؼ العمبلت األجنبية. 
 يتم التعامل هبا يف األسواؽ اؼبوازية. 
 التتضمن دفع اؽبوامش أك العبلكات ألغلب أنواعها .

:  أنواع عقود اؼببادالت-3
:  لعقود اؼببادلة أنواع يبكن توضيحها كالتارل

:  عقود اؼببادلة بأسعار الفائدة- أ
هتتم إدارة اؼبنشاة كاؼبؤسسات اؼبالية اىتماما متزايدا دبشكلة تغَت أسعار الفائدة كاؼبخاطر الناصبة عن ذلك كاليت 

: تصيبها بأضرار تصل أحيانا إذل اإلفبلس، كالعقود مبادلة أسعار الفائدة أربعة أنواع ىي
عقود مبادلة بأسعار الفائدة الثابتة باؼبتغَتة  : 

كفيها أحد األطراؼ الداخلة يف اؼببادلة يوافق على أف يدفع سلسلة من معدالت الفائدة الثابتة كيف نفس الوقت 
يتسلم من التدفقات النقدية اليت تعتمد على معدالت فائدة متغَتة، كيف اؼبقابل يوافق الطرؼ األخر الداخل يف عقد 
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اؼببادلة استبلـ سلسلة معدالت الفائدة الثابتة مقابل دفع سلسلة من معدالت الفائدة اؼبتغَتة، كتغطي اتفاقية اؼببادلة فًتة 
معينة كىي اليت ربدد سداد الفوائد، كيتحدد مقدار مدفوعات الفائدة الدكرية على أساس مبلغ كنبي، الذم يبثل كمية 

. نظرية أك اظبية تستخدـ فقط كمقياس لتحديد مقدار التدفقات اليت تسدد كفقا التفاقية اؼببادلة
عقود مبادلة بأكراؽ مالية ذات معدؿ فائدة متغَت غَت مقيد  : 

ىي عقود مبادلة تتم على أكراؽ مالية ذات معدؿ فائدة متغَت كيف نفس الوقت غَت مقيد حبدكد دنيا أك عليا، 
كفيو وبصل اؼبشًتم على الفرؽ بُت معدؿ الفائدة اؼبتغَت كمعدؿ الفائدة على األكراؽ ذات معدالت الفائدة اؼبتغَتة غَت 

. اؼبقيدة
عقود مبادلة أكراؽ مالية ذات فائدة متغَتة كمقيدة  : 

األكراؽ اؼبالية ذات معدؿ الفائدة اؼبتغَت كاؼبقيد ىي أكراؽ مالية ليس ؽبا معدؿ فائدة ثابت كاف كاف ىذا اؼبعدؿ 
يبكن أف يتأرجح بُت حد أدىن كحد أعلى، كوبصل مشًتم عقد اؼببادلة على ىذا النوع من األكراؽ اؼبالية على الزيادة يف 

سعر الفائدة على ىذه األكراؽ عن معدؿ الفائدة اؼبتغَت، فإذا كاف معدؿ الفائدة اؼبتغَت أعلى من معدؿ الفائدة على 
األكراؽ اؼبالية ذات معدؿ الفائدة اؼبتغَت كاؼبقيد، يف ىذه اغبالة ال يتم تبادؿ نقدم، أما احملرر لعقد الفائدة على األكراؽ 
. اؼبالية ذات معدؿ الفائدة اؼبتغَت كاؼبقيد ملتـز بدفع الزيادة يف معدؿ الفائدة على األكراؽ اؼبالية عن معدؿ الفائدة اؼبتغَت

عقود اؼببادلة اؼبختلطة : 
عقد مبادلة مالية ذات معدؿ فائدة متغَت كغَت مقيد كيف  (أم شراء )تنطوم على ازباذ موقف طويل األجل

. عقد أكراؽ مالية ذات معدؿ فائدة متغَت كمقيد (أم بيع )نفس الوقت ازباذ موقف قصَت
 : عقود مبادلة العمبلت- ب

هتدؼ عقود مبادلة العمبلت إذل تغطية ـباطر التقلبات احملتملة مستقببل يف أسعار الصرؼ للعمبلت كيف ظل 
ىذه العقود عادة ما يتم شراء أك بيع عملة مقابل عملة أخرل يف السوؽ اغباضر كيف نفس الوقت ذبرم عملية متزامنة يف 

. السوؽ اآلجل كذلك لبيع العملة اليت سبق شراؤىا أك شراء العملة اليت سبق بيعها
 كتعد مبادالت العملة من ،(العامة، كغَتىا من اؼبؤىبلت اليت تسهل عملية اغبصوؿ على االئتماف ؿبليا كبأفضل الشركط

 .اؼبعامبلت اؼبالية متوسطة كطويلة األجل
 مبادالت األسهم 3-3

ـ شبيهو دببادالت اؼبعدالت، حيث وبل معدؿ العائد على السهم أك مؤشر قتكوف آلية التعامل مبادالت األس
السوؽ ؿبل معدؿ الفائدة كأصل ضمٍت، تستخدـ ىذه اؼببادالت من طرؼ مسَتم احملافظ اؼبالية لتحويل العوائد الثابتة 

  .أك اؼبتغَتة من استثمار ما إذل عوائد من االستثمار يف مؤشر األسهم كالعكس صحيح
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مبادالت السلع األساسية 3-4
الطاقة، اؼبعادف، : السلع األساسية)يبكن مبادلة سعر ثابت بسعر متغَت من عقود مالية على سلع أساسية 

، كيتحدد السعر الثابت عند التعاقد هبدؼ يف التغطية من تقلبات األسعار مستقببل، كيتم اللجوء إليها (كالسلع الزراعية
. هبدؼ إدارة اؼبخاطر كعزؿ سعر السلعة األساسية عن التقلبات يف السوؽ

( CDS)  مبادالت ـباطر القرض 3-5
اليت تسمح بشراء  (CDS: Creddit default Swap)يبكن اعتبارىا مقايضة ـباطر التخلف عن اغبداد 

ضد ـباطر االئتماف ؼبصدر السندات، مقابل مدفوعات دكرية منتظمة كأقساط  (التأمُت)اغبماية 
 أمثلة عن استخدامات عقود اؼببادالت على معدؿ الفائدة-  4

يتم النظر أيضا ؼببادالت معدؿ الفائدة على أهنا عقود آجلة يتم دبوجبها تبادؿ تدفقات مدفوعات الفائدة 
عادة ما تضمن مبادالت معدؿ الفائدة . (Notionalمبلغ شكلي )اؼبستقبلية بأخرل بناء على مبلغ أساسي ؿبدد 

أك العكس يف حالة )تبادؿ معدؿ فائدة ثابت دبعدؿ عائم أك العكس، من أجل تقليل التعرض لتقلبات معدالت الفائدة 
فبا كاف فبكنا بدكف كجود تلك اؼببادلة ( كلو بشکل قليل)، أك للحصوؿ على معدؿ قائدة أقل (اؼبضاربة

" تسمى  (تواريخ استحقاؽ كسيطة)تتكوف مبادالت معدالت الفائدة من سلسلة من فًتات الدفع 
Swaplets" الفانيبل "، كالشكل األكثر شيوعا كاستخداما ؽبذه اؼببادالت ىو مبادالت -Vanilla "  البسيطة، كما

أف اؼببادلة تعٍت تبادؿ تدفقات الفائدة فقط كليس رأس اؼباؿ أك مبلغ العقد، الذم يظل مبلغا مرجعيا على أساسو ربدث 
فهي مشتقات  (األسواؽ غَت اؼبنظمة)تتم يف أسواؽ الًتاضي اؼبعامبلت دبا أف ىذه. التسوية عند حساب فرؽ اؼبعدالت

، تنشأ عنها ـباطر االئتماف للطرؼ اؼبقابل إذل جانب ـباطر (OTC)يتم التعامل هبا خارج التسعَتة الرظبية للبورصة 
 .معدالت الفائدة 

 التغطية كالتحوط من تغَت معدؿ الفائدة ضألغرا (IRS)سوؼ نتطرؽ يف ىذه اعبزئية إذل استخدامات عقود اؼببادلة 
على مستول الشركة، كإلدارة ـباطر استثمار مارل أك توظيف مارل، مث إلدارة األصوؿ كاػبصـو على مستول البنك، 

، يف حُت مت تأجيل االستخداـ (اليت يبكن أف تكوف عمليا أكثر تعقيدا)كذلك من خبلؿ تقدًن أمثلة بسيطة لفهم اآللية 
 .لغرض 
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 مبادلة معدؿ الفائدة بُت البنك كالشركة للتغطية على القرض: (01)مثاؿ 
: على قرض بنكي بالشركط التالية(M&M)حصلت الشركة 

قيمة القرض 
 

ثابت : معدؿ الفائدة هناية اؼبدة : طريقة السداد
 

مدة االستحقاؽ 
 

2 000 000 In finte %7 4سنوات  

 
يعتقد اؼبدير اؼبارل ؽبذه الشركة أف قيمة معدؿ الفائدة مرتفعة كيتوقع البفاض يف معدالت الفائدة مستقببل، لذلك 

:  هبدؼ اغبصوؿ على معادؿ فائدة متغَت لبلستفادة من تراجع اؼبعدالتAيعقد صفقة ؼببادلة معدؿ الفائدة مع البنك 
لبللبفاض اؼبتوقع يف معدالت الفائدة   باستخداـ عقد اؼببادلة تصبح مدفوعات الشركة من الفوائد معدؿ متغَت يستحيب

: كانت شركط التفاكض بالًتاضي بُت البنت كالشركة كما يلي
 . (مدة استحقاؽ اؼببادلة ىي نفس مدة القرض) سنوات 4مدة العقد  

 5.5%دفع البنك الشركة معدؿ فائدة ثابت  

 LIBOR+0.25%تدفع الشركة للبنك معدؿ فائدة متغَت 
:  اؼبطلوب
 ما ىو اخطر من منظور الشركة قبل إبرامها عقده اؼببادلة؟  -1
  اشرح كضعية الطرفُت قبل كبعد إبراـ العقد؟  -2
  ما الذم تتيحو اؼببادالت على معدالت الفائدة يف السوؽ اؼبارل؟  -3
 . القيم التالية هناية كل سنةLIBOR% كيف تسوم العملية بُت الطرفُت إذا أخل معدؿ السوؽ -4

 

4 3 2 1 N 
%3 4.5% %5 %4 L.IBOR 

 
LIBOR ىو متوسط معدالت الفائدة ما بُت البنوؾ. 

. تبادؿ اؼبزايا النسبية بُت الشركات إذل ؿبور التطبيقات
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: اإلجابة
يبا أف الشركات تعمل يف ؿبيط تنافسي كتسعى لتعظيم األداء من خبلؿ زيادة اإليرادات كزبفيض التكاليف، فسوؼ  -1

معدؿ )تستهد، يف أم فرصة متاحة يف السوؽ من أجل تقليل التکاليف، دبا أف اؼبدير اؼبارل يعترب أف تكلفة القرض 
ىي تكلفةمرتفعة كيعتقد أف اؼبعدالت سوؼ تنخفض مستقببل، فهذا يعٍت كجود فرصة لتقليل تكلفة  (الفائدة الثابت

يعمل اؼبدير اؼبارل على االستفادة من البفاض متوقع يف معدالت . التمويل ال يبكنو يف الوضع اغبارل االستفادة منها
الفائدة، لتخفيض تكاليف االستدانة من خبلؿ التفاكض على مبادلة معدؿ الفائدة الثابت دبعدؿ الفائدة اؼبتغَت مع البنك 

يعد ىذا اجملاؿ من زبصص بنوؾ السوؽ اليت تتعامل يف األسواؽ اؼبالية كتتفاكض على اؼبشتقات اؼبالية ألغراض )
 .(اؼبضاربة

. شرح الوضعية اليت يكوف عليها طريف اؼببادرة قبل كبعد ىذا العقد -2

قبل إبراـ عقد اؼببادلة * 

 
 

عملية ) % 7تدقق القرض من البنك إذل الشركة دبعدؿ فائدة ثابت تدفع الشركة تليتك معدؿ فائدة ثابت  (1)
 . (حقيقية اقًتاح

% 5.5 يدفع البنك الشركة معدؿ قائدة ثابت (2)

عملية مبادلة شكلية ال ينتج عنها مبدئيا تدفقات نقدية ) LIBOR+ 0.25 تدفع الشركة للبنك معدؿ فائدة متغَت
. (حقيقية بُت الطرفُت إال عند التسوية كبفرؽ اؼبعدالت
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سبكنت الشركة من خبلؿ عقد اؼببادلة من الدفع دبعدؿ فائدة متغَت، لتحمي نفسها مبدئيا من فقداف فرصة بديلة 
عند تراجع معدالت الفائدة، أم قامت بالتغطية من خطر معدؿ الفائدة من خبلؿ اختيار طبيعة اؼبعدؿ الذم ترغب فيو 

. بناء على توقعاهتا
اؼببادالت ىي عقود أك مشتقات مالية يتم التفاكض عليها يف سوؽ الًتاضي، كىي أدكات مائية غَت مبطية، تتحدد 

تسمح مبادالت معدؿ . (ما ارتضاه الطرفاف)حسب شركط التفاكض كالتعاقد بُت طريف الصفقة  (بنود العقد)مواصفاهتا 
 دبقايضة معدؿ فائدة ثابت بآخر متغَت حسب توقعات كل طرؼ حوؿ معدؿ الفائدة IRSالفائدة 
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عن  (&M)ؼبعرفة كيفية تسوية العملية بُت الطرفُت نقـو أكال حبساب معدؿ تكلفة االستدانة اغبديد بالنسبة للشركة 
القرض كاؼببادلة معا، كذلك للتأكيد على أهنا انتقلت من معدؿ فائدة ثابت إذل معدؿ فائدة متغَت 

 %( 0.25 +LIBOR)-% 5.5 +7 = -%نة اعبديد دامعدؿ تكلفة االست
= -LIBOR - 1,75 % = - [LIBOR +1.75% ] 

حصوؽبا يف البداية على قرضبقيمة  (1): بعدLIBOR + 1.75%تدفع الشركة سنويا معدؿ فائدة متغَت 
مث تفاكضها على مبادلة معدؿ الفائدة لنفس اؼبدة، كتتم تسوية العمليات هناية  (2) سنوات 4كف ؼبدة 2.000.000

: كل سنة کما يلي
السنوات / العمليات

 
1 
 2 3 4 

LIBOR 
 

4% 
 

4.5% 
 

5% 
 

5.2 % 
 

بعد LIBOR+ 1.75%معدؿ تكلفة االستدانة اعبديد 
 عقد اؼببادلة

%5.75 
 

 %6.25 
 

 %6.75 
 

 %6.95 
 

 7% 7% 7%معدؿ الفائدة الثابت قبل اؼببادلة 
 %7 

 0.25+% % 0.75+ % 1.25+االقتصاد يف االرتفاع 
 +0.05 % 

 يف التكلفة تسول العملية بفارؽ اؼبعدالت، كتكوف طبيعة %7
مقبوضات الفائدة طيلة : التدفقات بالنسبة الشركة كما يلي

ربسب التدفقات باالعتماد على .  كف46000فًتةاالستحقاؽ
.  كف2000000قيمة العقد 

25000 15000 
 

5000 
 

1000 
 

مقبوضات مقبوضات مقبوضات مقبوضات 

نبلحظ يف هناية كل سنة أف الشركة سبكنت من ربقيق اقتصاد يف التكلفة من خبلؿ الدفع دبعدؿ متغَت مستفيدة من 
على عملية االقًتاض اغبقيقية اليت % 7تدفع الشركة للبنك معدؿ الفائدة الثابت : البفاض معدؿ الفائدة اؼبرجعي

 (تعد نسبة مرتفعة مقارنة مع معدؿ السوؽ يف تواريخ االستحقاؽ الوسيطة% 7)حصلت كتعوض ارتفاع تكلفة القرض
 بتخفيض تكلفة االقًتاض، حيث يتحمل البنك ىذا الفرؽ، كبالتارل 1بقبض فرؽ اؼبعدالت يف تعقد اؼببادلة فبا يسمح

                                                 
يعد شرح العملية هبذا الشكل أساسا، ألف اؼبشتق اؼبارل ال يعدؿ شركط االقًتاش أك يغَتىا، بل تستمر عملية االقًتاض بشركطها كما ىي، كيعمل اؼبشتق اؼبارل 1
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، فسوؼ ذبد الشركة نفسها مضطرة (االرتفاع)أما يف حالة تغَت ـبتلف معدالت الفائدة . تكوف عملية التغطية ناجحة
لدفع فركقات معدؿ الفائدة إذل البنك متحملة بذلك عبئا إضافيا 

: (التسوية معركضة من منظور الشركة)يبكن عرض جدكؿ التسوية بطريقة أخرل كما يلي 
 4 3 2 1السنوات /العمليات

 (1)تكلفة القرض
 

% -7 
 

% -7 
 

% -7 
 

% -7 
 

مبادلة معدالت 
( 2) الفائدة 

LIB0R + 
0.25 

تدفعالشركةاؼبعدؿ 
اؼبتغَت 

-4.25% 
 

4.75% - 
 

5.25 % - 
 

-5.45% 
 

تفض الشركة اؼبعدؿ 
الثابت 

+ 5,5% 
 

+ 5,5% 
 

+ 5,5% 
 

+ 5,5% 
 

 (من الفرض كعقد اؼببادلة)الفوائد الصافية 
(3( = )1( + )2 )

 % -5.75 
 

%-6.25 
 

%-6.75 
 

% -6.95 

دكف اللجوء إذل )تكلفة القرض دكف تغطية 
( 3 )(عقد اؼببادلة

%-7 %-7 %-7 %-7 

( 4)مقارنة بُت االقًتاض دكف تغطية 
( 3)كاالقًتاض مع التغطية 

 %+1.25  % +0.75 %+0.25 %+0.05 

تسول العملية بفارؽ اؼبعدالت، كتكوف طبيعة 
 25000التدفقات بالنسية 

مقبوضات الفائدة :  الشركة كما يلي15000
.  كف46000

25000 
 

15000 5000 1000 
 

مقبوضات مقبوضات مقبوضات مقبوضات 

 
:  يف اعبدكؿ التارل (لوحدىا)يبكن أيضا عرض نتائج اؼببادلة 

 4 3 2 1السنوات /العمليات
مبادلة معدالت 

( 2) الفائدة 
LIBOR0.25 

+ 
تدفع الشركة اؼبعدؿ 
اؼبتغَت 

-4.25% 
 

4.75% - 
 

5.25 % 
- 
 

- 5.45% 
 

تقبض الشركة اؼبعدؿ 
الثابت 

+ 5,5% 
 

+ 5,5% 
 

+ 5,5% 
 

+ 5,5% 
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نتائج الشركة من مبادرة معدؿ الفائدة 
( 2.3%)الثابت باؼبتغَت

 %+1.25  % +0.75 %+0.25 %+0.05 

 
 مبادالت معدؿ الفائدة للتغطية على التوظيف اؼبارل(:02)مثاؿ 

،  %6 كف دبعدؿ فائدة ثابت 1000000 كديعة بنكية آجلة ؼبدة سنتُت بقيمة RAFIFلدل الشركة 
من أجل ذلك ترغب الشركة يف التحوط من خبلؿ مبادلة ىذا . كتتوقع الشركة ارتفاع معدالت الفائدة على اؼبدل القصَت

من أجل االستفادة من % X أشهر 3اؼبعدؿ الثابت دبعدؿ متغَت مؤشر على متوسط معدؿ الفائدة يف السوؽ العقديلػ 
االرتفاع اؼبتوقع  

معاكسا لوجود توقعات معاكسة حوؿ  (مركزا)كاليت تريد أف تأخذ كقعا  - FIFARمت االتفاؽ مع الشركة 
على مبادلة معدالت الفائدة على التوظيفات اؼبالية من خبلؿ عقد مبادلة شرط الًتاضي فيو - حركة معدالت الفائدة 

: كالتارل 
 % X معدؿ متغَت FIFARبينما تدفع الشركة % 4معدؿ ثابت RAFIFتدفع الشركة 

 
. قيمة العقد مليوف كف كمدتو سنتُت، بتواريخ استحقاؽ كسيلة ثبلثية 

 :اؼبطلوب
 : كيف تكوف التسوية بُت الشركتُت خبلؿ سنتُت يف ظل حركة معدؿ الفائدة اؼبؤشر عليو التالية  
 

T (الثبلثيات/ الفًتة) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
X %  اؼبتوسط

الثبلثيلمعدؿ الفائدة 
اؼبرجعي 

3.7 3.9 3.9 4 4.2 4.5 4.7 4.9 5 
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 :اإلجابة
 خبلؿ سنتُت، كالناذبة عن عقد اؼببادلة ؼبعدالت الفائدة تبعا RAFIF"يوضح اعبدكؿ التارل التدفقات النقدية للشركة 

:  أشهر سابقةكاؼبؤشر عليو، أم الذم يرتبط بو معدؿ الفائدة اؼبتغَت3لتغَت معدؿ السوؽ لػ 
T الفًتات          

تقبض الشركة 
% X RAFIF 

3.7 3.9 3.9 4 4.2 4.5 4.7 4.9 5 

- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- اؼبقبوضات 

 49000 47000 45000 42000 40000 39000 39000 37000- اؼبدفوعات 

 40000- 40000- 40000- 40000- 40000- 40000- 40000- 40000-- التدفق الناديالصايف 
 3000 -1000 - 

 
1000 - 

 
0 2000 5000 7000 9000 

 
تتعرض الشركة للخسارة يف السنة األكلىبسبب البفاض 

. معدالت الفائدة 
تعادؿ 
النتائج 

كبقق الشركة أرباحا يف السنة الثانية بسبب ارتفاع معدالت 
الفائدة 

 كف تدفق نقدم صايف موجب سبت إضافتو إذل خزينة 18000: هبب حساب التدفقات النقدية عن الثبلثيات الثمانية (IRS)للحكم على نتائج اؼببادلة 
. ، اليت سبكنت بفضل اللجوء إذل سوؽ اؼبشتقات اؼبالية من االستفادة من ارتفاع معدالت الفائدة رغم ملكيتها لوديعة أجلة ذات مردكدية ثابتةRAFIFالشركة 

يبكن أيضا لشركة أصدرت سندات دبعدؿ فائدة ثابت مقبوؿ من طرؼ اؼبستثمرين أف تقـو بعملية التغطية إذا 
كانت تتوقع البفاض معدالت الفائدة مستقببل، يف حُت أف إصدارىا السندم لن يسمح ؽبا باالستفادة من ذلك 

تسعى إدارة الشركة للحصوؿ على تدفق نقدم أفضل من معدؿ قائدة متغَت، كيف ىذه اغبالة يبكنها التفاكض . االلبفاض
مع البنات كالدخوؿ يف مقايضة معو كطرؼ مقابل، تتلقى منو الشركة معدؿ فائدة ثابت كتدفع لو معدؿ فائدة متغَت، 

مواءمة مواعيد التدفق )كيتم تنظيم اؼبقايضة لتتناسب مع تاريخ االستحقاؽ كتواريخ دفع الكوبونات غباملي السندات 
النقدم للسندات ذات معدؿ الفائدة الثابت اؼبصدرة من قبل 
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/ اؼبتغَت)معدؿ الفائدة اؼبرجعي - الشركة كالبنك - ىبتار الطرفاف . (الشركة مع نظَتهتا من عقد اؼببادلة بُت الشركة كالبنك
 ؼبدة شهر أك ثبلثة أك ستة أشهر، LIBORاؼبؤشر عليو اؼبفضل لكليهما باالتفاؽ، كالذم عادة ما يكوف  (اؼبعـو

فرقا بعكس ظركؼ معدالت الفائدة يف السوؽ  (أك ناقصا منو) مضافا إليو LIBORكسوؼ تقبض الشركة بعد ذلك 
. (كىو التصنيف اؼبرتبط بقدرة الشركة على الساداف)كالتصنيف االئتماين للشركة 

 مبادالت معدالت الفائدة إلدارة األصوؿ كاػبصـو: 3مثاؿ 
كدبا أف . يبكن للبنوؾ االعتماد على اؼبشتقات اؼبالية اإلدارة اؼبخاطر، ال سينما اؼبتعلقة منها دبعدالت الفائدة

النشاط البنكي يدكر يف ؾبملو حوؿ معدالت الفائدة فسوؼ يكوف على البنوؾ الًتكيز على ىذا النوع من اؼبخاطر من 
خبلؿ إدارة األصوؿ كاػبصـو كفق اغبركة اؼبتوقعة ؼبعدالت الفائدة 

بنك سوؽ متخصص يف االستثمار اؼبارل كإدارة  (بيتا)بنك االئتماف متخصص يف اإلقراض كالبنك  (ألفا)البنك 
يف إطار اسًتاتيجيات ؿبافظة دفاعية يرغب كل ينك . احملافظ اؼبالية ، كل منهما يتعامل معدالت الفائدة الثابتة كاؼبتغَتة

مثاؿ )بالتحوؿ إذل االستثمار كمنح االئتماف باؼبعدالت اليت تقلل أك تلغي بالنسبة إليو خطر اؼبعادالت كخطر السوؽ 
. (افًتاضي مبسط

 (ؿبفظة االكراؽ اؼبالية)بنك السوؽ  (ؿبفظة القركض)بنك االئتماف 
اؼبعدالت اػبصـو اؼبعدالت األصوؿ اؼبعدالت اػبصـو اؼبعدالت األصوؿ 

قركض دبعدؿ 
فائدة ثابت 

8 %
 

كدائع معدؿ فائدة 
منخر 

LIBOR 
+ 0.2% 

 

سندات دبعدؿ 
فائدة متغَت 

LIBOR+ 
0.8% 

شهادات ايداع 
دبعدؿ ثابت 

7% 
 

 
 :اؼبطلوب

  ماىي كضعية كل بنك ذباه حركة معدالت الفائدة من خبلؿ ؿبفظتو، كما ىو اػبطر اؼبتعلق بتلك العمليات؟ -1
 ـ كف كفق شرط Xبقيمة  (بيتا)ك  (ألفا)يف سوؽ الًتاضي ربدث عملية مبادلة ؼبعدالت الفائدة بُت البنكُت  -2

: الًتاضي التارل
  كيقبض دبعدؿ  % 7يدفع بنك االئتماف دبعدؿLIBOR 
  يدفع بنك السوؽ دبعدؿLIBOR 7 كيقبض دبعدؿ %

 
 .بُت كضعية كل بنك بعد إبراـ عقد اؼببادلة يف سوؽ الًتاضي 
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 :اإلجابة
كضعية كل بنك ذباه معدالت الفائدة - 1

 من خبلؿ اؼبيزانية يظهر أف ىذا البنك بقرض دبعدؿ متغَت، نقـو حبساب الفارؽ بُت الفوائد :بنك االئتماف 
 .اؼبقبوضة كالفوائد اؼبدفوعة

 (LIB0R + 0.2%) -الفوائد اؼبدفوعة - 
 +%8 الفوائد اؼبقبوضة+ 
 % LIBOR + 7.8- صايف الفوائد=

- (LIB0R +0.2%) +8% = - LIB0R + 7.8 % 
 %7.8يكمن اػبطر بالنسبة لبنك االئتماف يف أف ينزؿ صايف الفائدة عن الصفر، أم أف يكوف معدؿ السوؽ أكرب من

- LIBOR + 7.8% <0 = LIBOR > 7.8% 
 

LIBOR> 
7.8%  

 7.8%يتعرض البنك إذل اػبسارة كلما ارتفعمعدؿ الفائدة اؼبتغَت مؤشر عليو فوؽ

LIBOR> 
7.8%  

% 7.8وبقق البنك أرباحا كلما البفض معدؿ الفائدة اؼبتغَت اؼبؤشر عليو عن
مدفوعات بنك االئتماف أساسا باؼبعدؿ اؼبتغَت : (1 )
 
 

 
دبعدؿ (التمويل من خبلؿ األكراؽ اؼبالية القابلة للتداكؿ) من خبلؿ اؼبيزانية يظهر أف ىذا البنك يفًتض :بنك السوؽ

. ، نقـو حبساب الفارؽ بُت الفوائد اؼبقبوضة كالفوائد اؼبدفوعة(ديةفاالستثمار يف الفركض الس)ثابت كيقرض دبعدؿ متغَت 
 % 7-الفوائد اؼبدفوعة - 
 % LIBOR + 0.8الفوائد اؼبوضة + 
 LIBOR - 6.2% هنائي الفوائد= 

 
LIBOR + 0.8 % -7% = LIBOR -6.2 % 

 %.6.2يكمن اػبطر بالنسية لبنك السوؽ يف أف ينزؿ صايف الفائدة عن الصفر، أم أف يكوف معدؿ السوؽ أقل من
LIBOR - 6.2 % <0 = LIBOR<6.2 % 

LIBOR<6.2 % يتعرض البنك إذل اػبسارة كلما نزؿ معدؿ الفائدة اؼبتغَت اؼبؤشر عليو عن
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6.2.% 
LIBOR > 6.2 % وبقق البنك أرباحا كلما ارتفع معدؿ الفائدة اؼبتغَت اؼبؤشر                   

 %6.2عليو فوؽ 
مقبوضات بنك السوؽ أساسا باؼبعدؿ اؼبتغَت : (2 )

 (سواء باالرتفاع أك االلبفاض)يتعرض كل من بنك االئتماف ك بنك السوؽ ػبطر معدؿ الفائدة اؼبتغَت 
 كضعية كل بنك بعد اللجوء إذل سوؽ الًتاضي كالتفاكض على عقد اؼببادلة  -2

 (ؿبفظة القركض)بنك االئتماف 
اؼبعدالت مصادر الفوائد اؼبدفوعة  ؼبعدالتمصادر الفوائد اؼبقبوضة 
 % LIB0R + 0.2كدائع معدؿ فائدة متغَت  8%قركضبمعدؿ فائدة ثابت 

 
 7%مدفوعات عقد اؼببادلة  LIBORمقبوضات عقد اؼببادلة 

 (عقد اؼببادلة)كاؼبشتقات اؼبالية  (القركض كالودائع)من عمليات البنك األمامية  (اؼبدفوعات– اؼبقبوضات )يبكننا حساب صايف الفوائد 
: كما يلي

8% + LIBOR - (LIBOR + 0.2%) -7% = 0.8 % 
، لكنو يف الوقت نفسو دل يعد قادرا على (صايف الفوائد دبعدؿ ثابت)ربرر بنك االئتماف بعد عقد اؼببادلة من معدؿ الفائدة اؼبتغَت 

 (.1)االستفادة من حركة معدؿ الفائدة إذا كانت تتجو كبو االلبفاض 
 (ؿبقة األكراؽ اؼبالية)بنك السوؽ 

اؼبعادالت مصادر الفوائد اؼبدفوعة اؼبعدالت مصادر الفوائد اؼبقبوضة 

 + 0.8%سنداتبمعدؿ فائدة متغَت 
LIBOR 

 % 7شهادات ايداع دبعدؿ ثابت 

 LIBORمدفوعات عند اؼببادلة % 7مقبوضات عقد اؼببادلة 

 (االستثمار يف السندات كإصدار األكراؽ اؼبالية)من عمليات البنك األساسية  (اؼبدفوعات- اؼبقبوضات )يبكننا حساب ما يف الفوائد 
 :كما يلي (عقد اؼببادلة)كاؼبشتقات اؼبالية 

LIBOR + 0.8 % + 7 % -7% - LIBOR = 0.8 % 
، لكنو يف الوقت نفسو دل يعد قادرة على االستفادة (صايف الفوائد دبعدؿ ثابت)ربرربنك السوؽ بعد عقد اؼببادرة من معدؿ الفائدة اؼبتغَت 

 (2)من حركة معدؿ الفائدة إذا كانت تتجو كبو االرتفاع 
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  اؼبالية عقود اػبيارات:ثالثا 
. تعريف عقود اػبيارات: أكال

   اػبيارات ىي نوع من العقود اؼبالية غَت اؼبلزمة، اليت سبنح حاملها اغبق بيع موجود أك كرقة مالية بسعر تنفيذ 
.  معُت، أم يف عقود اػبيار يوجد مشًتم العقد كىو اؼبستثمر الذم يشًتم العقد من الطرؼ آخر يطلق عليو احملرر

  كيعطي العقد للمشًتم اغبق يف شراء أك بيع عدد من كحدات أصل ما بسعر وبدد غبظة التعاقد على أف يتم 
التنفيذ يف تاريخ الحق، مع إعطاء العقد للمشًتم اػبيار يف التنفيذ أك عدـ التنفيذ، كذلك حسب رغبتو على أف يدفع 

. اؼبشًتم للمحرر يف مقابل حق اػبيار مكافأة عند التعاقد، كىي مكافأة غَت قابلة للرد كليست جزء من الصفقة
:   كيبكن تلخيص أركاف عقود اػبيارات يف اعبدكؿ التارل

. أركاف عقود اػبيارات: 01اعبدكؿ رقم
مشًتم أك حامل - 1

. عقد االختيار
ىو الطرؼ الذم يستفيد من اغبق الذم يتيحو لو العقد بشراء األصل إذا كاف اػبيار 

. للشراء أك بيع األصل إذا كاف اػبيار للبيع
 بائع أك ؿبرر - 2

. عقد اػبيار
شراء أك بيع األصل – ىو الطرؼ الذم يقع عليو االلتزاـ بتنفيذ العملية موضوع العقد 

. يف حالة طلب اؼبشًتم التنفيذ للعقد– موضوع العقد 
سعر اؼبمارسة أك - 3

. التنفيذ
ىو السعر احملدد سلفا لتنفيذ عقد اػبيار أم سعر الشراء أك البيع قبل تاريخ 

.  االستحقاؽ
العبلكة أك - 4

. اؼبكافأة
ىو ما يدفعو اؼبشًتم غبق اػبيار للبائع مقابل الشراء، غالبا ما ربدد بنسبة مئوية من 

. مبلغ العقد أك كفقا لدرجة تذبذب العملة أك الورقة اؼبالية موضوع العقد
ىو سعر األصل موضوع العقد يف السوؽ يف تاريخ تنفيذ العقد أك يف آخر يـو يف فًتة السعر السوقي - 5

. العقد
. ىو التاريخ الذم يقـو فيو مشًتم العقد بتنفيذ االتفاؽ. تاريخ التنفيذ- 6
. كىو آخر يـو متفق عليو لصبلحية تنفيذ العقد. تاريخ االنتهاء- 7
 

  :خصائص عقود اػبيارات: ثانيا

: رات بالعديد من اػبصائص نذكر منها ما يليتتميز عقود اػبيا
للعقد طرفاف حيث الطرؼ األكؿ ىو احملرر، كيطلق عليو غالبا البائع كيتخذ مركزا قصَتا، أما الطرؼ الثاين ىو  -1

. اؼبشًتم كيطلق عليو مالك أك حامل اػبيار، كيتخذ ىذا األخَت مركزا طويبل
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عقد اػبيار غَت ملـز لصاحبو كإمبا يعطيو اغبق يف أف ىبتار بُت تنفيذ الصفقة أك عدـ تنفيذىا، حيث أف الذم  -2
يشًتم أك يبيع عقد اػبيار يدفع نظَت فبارستو ؽبذا اغبق خبلؿ مدة العقد، كيسمى ىذا الثمن بالعبلكة أك اؼبكافأة أم شبن 

 .اػبيار
شبن اػبيار يدفع للجهة اليت حررت عقد اػبيار كالتزمت بتنفيذه عندما يرغب صاحب اغبق يف فبارسة ىذا اغبق،  -3

كبذلك يعترب ىذا الثمن مقابل اؼبخاطرة اليت يتحملها الطرؼ اآلخر، عندما يبارس حامل اػبيار  اغبق، مهما كانت 
 .الظركؼ السائدة يف السوؽ، كاليت يبكن أف تؤثر على سعر األصل ؿبل العقد

إف شبن اػبيار قابل للزيادة أك النقصاف، كيتوقف ذلك على مدة العقد أم تاريخ التنفيذ، نوع األصل ؿبل العقد،  -4
ظركؼ السوؽ اؼبالية، القيمة السوقية للسهم كسعر التنفيذ، حيث يزداد شبن اػبيار خبلؿ مدة العقد كتصبح قيمتو 

 . تساكم الصفر يف هناية العقد، كيدفع ىذا الثمن عند شراء أك بيع العقد كليس لو عبلقة بثمن السلعة أك األصل
 :لذا يبكن استنتاج ما يلي

 .عقد فبارسة اغبق يتم دفع قيمتو بالكامل بغض النظر عن شبن اػبيار -أ 
. يف حالة عدـ فبارسة اغبق فإف مشًتم اغبق ىبسر شبن اػبيار فقط أم أهنا خسارة ؿبدكدة -ب 
 .عقد اػبيار وبدد بفًتة زمنية ؿبددة عادة ثبلثة أشهر -ج 
ال يدفع صاحب عقد اػبيار إال شبن العقد أم شبن اػبيار، كال يدفع شبن كامل الصفقة إال إذا قرر تنفيذىا، كبالتارل  -د 

 .يبكن لصاحب العقد أف يعقد صفقات أخرل يف اؼبستقبل
سبتاز عقود اػبيار بأهنا معركفة اػبسارة مسبقا، فأقصى ما ىبسره صاحب العقد ىو الثمن الذم دفعو ؼبمارسة حق  -ق 

 .اػبيار بالكامل فقط إذا دل ينفذ العقد
عقد اػبيار قابل للتداكؿ بثمن يتوقف على العرض كالطلب لعقود اػبيار يف األسواؽ اؼبالية، كيتوقف شبن عقد اػبيار  -ك 

. على قيمة األصل فيزداد بارتفاع قيمة األصل كينخفض بالبفاض قيمة األصل يف حالة الشراء، كالعكس يف حالة البيع
 .أنواع عقود اػبيارات: ثالثا

:   تنقسم عقود اػبيارات إذل عدة أنواع يبكنإبرازىا كالتارل
 :التصنيف على أساس الصفقة .1
 كىذا االختيار يعطي اغبق للمشًتم بشراء عدد ؿبدكد من األكراؽ اؼبالية، ؿبل التعامل بسعر معُت : خيار الشراء

خبلؿ فًتة ؿبددة، أك أف يبتنع عن ذلك مقابل دفع مبلغ معُت للمالك لقاء منحو ىذا اغبق، كيعتمد مبلغ 
. الغرامة ىذا على عرض كطلب األكراؽ موضوع الصفقة

 ىو عقد بُت طرفُت يعطي اغبق للمستثمر ببيع أصل من األصوؿ بسعر ؿبدد مسبقا، على أف يتم :خيار البيع
. التسليم كالتسديد يف فًتة قادمة متفق عليها دبقابل مكافأة غَت قابلة لبلسًتداد
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 ىو عقد هبمع بُت خيار البيع كخيار الشراء كدبقتضاه يصبح غباملو اغبق يف أف يكوف : عقد االختيار اؼبزدكج
مشًتيا لؤلكراؽ اؼبالية ؿبل التعاقد أك بائعا ؽبا، كذلك رىن دبصلحة اؼبشًتم حيث ما كانت فإذا ارتفعت أسعار 

. السوؽ خبلؿ فًتة العقد كاف مشًتيا كإذا البفض كاف بائعا
:  التصنيف على أساس موعد التنفيذ .2
 ىذا النوع من اػبيارات يعطي غباملو اغبق يف شراء أك بيع عدد من األسهم أك األكراؽ : عقد اػبيار األمريكي

اؼبلية خبلؿ فًتة ؿبددة كبسعر ؿبدد مسبقا كيتمايز ىذا األسلوب باؼبركنة الكبَتة غبامل اػبيار فهو ليس ؿبصورا 
كىذا يعٍت بأف مشًتم حق اػبيار لو اػبيار يف فبارسة التنفيذ أم كقت يشاء . بتاريخ ؿبدد كإمبا خبلؿ فًتة ؿبددة

. (خبلؿ مدة االستحقاؽ)خبلؿ عمر اغبق 
 كىو يشبو عقد اػبيار األمريكي ماعدا موعد التنفيذ حيث يكوف حامل حق اػبيار ؿبصورا : عقد اػبيار األكركيب

يف تاريخ ؿبدد ىو آخر مدة اػبيار كال يستطيع تنفيذ اػبيار إال يف ىذا التاريخ علما أف ىذه التسمية ال ترتبط 
بالبلد الذم يتم التعامل هبذه العقود أم أف ىناؾ خيارات أكركبية يبكن التعامل هبا يف شيكاغو كىناؾ خيارات 

. كىذا النوع ىو األكثر شيوعا يف أسواؽ اؼباؿ العاؼبية. أمريكية يبكن التعامل هبا يف باريس
:  التصنيف على أساس درجة التغطية .3
 يكوف اػبيار اؼبغطى إذا ما كاف لدل البائع رصيدا لؤلصل ؿبل التعاقد، يكفي للوفاء بالتزاماتو إذا : اػبيار اؼبغطى

ما مت تنفيذ العقد، فيسلم األصل ؿبل التعاقد يف حالة خيار الشراء، أك لديو السيولة النقدية الكافية للوفاء 
. بالتزاماتو يف حالة خيار البيع

 يكوف اػبيار غَت اؼبغطى عندما ال يكوف لدل بائع حق اػبيار رصيدا لؤلصل ؿبل التعاقد : اػبيار غَت اؼبغطى
فيسلم األصل ؿبل التعاقد يف حالة خيار الشراء، أك دل يكن . يسمح لو بتغطية التزاماتو إذا ما مت تنفيذ العقد

. لديو السيولة النقدية الكافية للوفاء بالتزاماتو يف حالة خيار البيع
: العوامل اؼبؤثرة يف تسعَت عقود اػبيارات: رابعا

ىناؾ عدة عوامل ؿبددة تتفاعل مع بعضها لتحديد سعر أك عبلكة اػبيار، كقد تكوف ىذه العوامل خاصة 
: بالسهم العادم أك خاصة باػبيار أك قد تتعلق بالسوؽ اؼبارل، كفيما يلي شرح ـبتصر ؽبذه العوامل

 يبثل ىذا العنصر احملدد الرئيسي لقيمة اػبيار بسبب التأثَت اؼبباشر كالقوم الذم :السعر السوقي لؤلصل ؿبل التعاقد -أ 
يًتكو، فقد يكوف اهبابيا عند االرتفاع بالنسبة ػبيار الشراء كسلبيا ػبيار البيع، كما يكوف سلبيا أك إهبابيا عند االلبفاض 

 .للنوعُت على التوارل، كيعترب ىذا العامل خارجي كونو يتحدد سوقيا
سعر التنفيذ ىو ذلك السعر الذم مت ربديده عند إبراـ العقد كاحملدد مسبقا، فإذا كاف  :سعر التنفيذ أك اؼبمارسة -ب 

منخفض فهو ذك تكلفة أكرب بالنسبة ػبيار الشراء، أما بالنسبة ػبيار البيع، فكلما كاف سعر التنفيذ مرتفع زادت 
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التكلفة، إذ نسعر التنفيذ لو تأثَت سليب على قيمة اػبيار يف اغبالتُت، كىي عبلقة عادية كوف مشًتم خيار الشراء ىبشى 
 .االرتفاع فهو يهدؼ  إذل التدنية، أما مشًتم خيار البيع فهو ىبشى االلبفاض فهو يهدؼ إذل التعظيم

كلما امتد تاريخ تنفيذ اػبيارات ؼبدة أطوؿ ازدادت إمكانية تقلب سعر األصل ؿبل التعاقد، كبالتارل  :تاريخ التنفيذ -ج 
 سيزداد )بيع أك شراء(تزداد احتماالت الربح أك اػبسارة لطريف التعاقد أم تزداد اؼبخاطر، كنتيجة لذلك فإف سعر اػبيار 

 .لتعويض اؼبخاطرة اؼبرتفعة الناذبة عن طوؿ مدة العقد
تعترب التذبذبات يف السعر السوقي مؤشرا لقياس درجة اؼبخاطرة، كاليت يبكن قياسها بالتباين  : تذبذبات السعر السوقي -د 

كبطبيعة العبلقة اؼبتواجدة بُت اؼبردكدية كاؼبخاطرة، فبزيادة تذبذب سعر األصل ؿبل التعاقد تزداد  (االكبراؼ اؼبعيارم)
 .اؼبردكدية

يف ظل النظرية اؼبالية ىناؾ قيمة زمنية للنقود، فكلما زادت مدة اػبيار زادت التكلفة، كمنو القيمة  :مدة حياة اػبيار -ق 
 .اغبالية لبلستدانة سوؼ تنخفض، كقيمة خيار الشراء سوؼ تتزايد، أما بالنسبة لقيمة خيار البيع سوؼ تنخفض

نظرا للعبلقة العكسية بُت معدؿ الفائدة السوقي كالقيمة السوقية للسهم، فإف تأثَت معدؿ الفائدة  :معدؿ الفائدة -ك 
 .سليب يف حالة االرتفاع على قيمة خيار الشراء، كاهبايب على قيمة خيار البيع

يعد عقد اػبيار سلعة يبكن بيعها كشرائها يف السوؽ، كيكوف لقول العرض كالطلب تأثَتا كاضحا :كالطلب العرض -ز 
سعر ىذه السلعة، فكلما ازداد الطلب على عقد اػبيار بنوعيو ازداد سعر اػبيار، كإذا ما ازداد العرض من ىذه  على

 .العقود، فإف ذلك يؤدم إذل البفاض سعر  اػبيار
: كفيما يلي جدكؿ يلخص أىم العوامل اؼبؤثرة على عقود اػبيارات

العوامل اؼبؤثرة على عقود اػبيارات : (02-02)اعبدكؿ رقم
 

العوامل احملددة 
العبلقة مع سعر العقد 

خيارات البيع خيارات الشراء الرقم 

عكسية طردية سعر األصل  1

طردية عكسية سعر التنفيذ  2

طردية عكسية معدؿ الفائدة  3
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طردية طردية الوقت اؼبتبقي حىت كقت التنفيذ  4

طردية طردية درجة تقلب سعر األصل  5

 

:  اآلثار االهبابية كالسلبية لعقود اػبيارات اؼبالية

لعقود اػبيارات اؼبالية اؼبعاصرة من كجهة نظر اؼبتعاملُت هبا، آثار اقتصادية اهبابية كأخرل سلبية يف األسواؽ 
.  اؼبالية

 يًتتب على التعامل بعقود اػبيارات اؼبالية آثار إهبابية، تعود على اؼبتعاملُت هبا : اآلثار االهبابية لعقود اػبيارات اؼبالية
 :كعلى األسواؽ اؼبالية بشكل عاـ باؼبنفعة، يبكن إهبازىا فيما يلي

حيث يتم نقل تلك اؼبخاطر إذل طرؼ آخر : تعد عقود اػبيارات اؼبالية أداة جيدة للتغطية من ـباطر تغَت السعر -1
دكف اغباجة إذل شراء مسبق لؤلصل ؿبل التعاقد، كمن اؼبؤكد أف التغطية ىي أىم كظائف أسواؽ اػبيارات بل أهنا السبب 

 .يف كجود تلك األسواؽ
وباكؿ اؼبضارب ربقيق األرباح من خبلؿ توقعاتو بشأف األسعار، إال أف سعيو : إتاحة فرصة استثمارية للمضاربُت -2

لتحقيق الربح وبولو طرؼ يف العقد يقدـ خدمة اجتماعية، كإف كاف ال يقصدىا، ذلك أنو الطرؼ الذم ستنقل إليو 
أك ترغب يف  (الطرؼ البائع (اؼبخاطر اليت ال يرغب فيها األطراؼ األخرل أم األطراؼ اليت سبلك األصل بالفعل 

 .غباجة فعلية لو (الطرؼ اؼبشًتم (امتبلكو مستقببل
يتميز التعامل يف أسواؽ اؼبشتقات بالبفاض تكلفة اؼبعامبلت على : تيسَت كتنشيط التعامل على األصوؿ ؿبل التعاقد -3

مستول يستحيل على األسواؽ اغباضرة أف تنافسو، فبا يساىم التعامل بالعقود يف تنشيط سوؽ األصل اؼبتعاقد، كذلك 
بزيادة حجم التداكؿ عليو، كيرجع ذلك إذل أف اؼببلغ الذم يدفعو اؼبستثمر عند التعاقد ال يبثل سول نسبة ضئيلة من 

قيمة الصفقة، كتقل كثَتا عن اؽبامش اؼببدئي الذم يلتـز اؼبشًتم بإيداعو لدل السمسار يف حالة الشراء اؽبامشي األصل 
 .يف السوؽ اغباضر

إف خيار الصرؼ يبثل بالنسبة غبائزه حق يف شراء أك بيع كضعية صرؼ عاجلة أك آجلة :تغطية ـباطر سعر الصرؼ  -4
 .بالنسبة لعملة معينة، يف تاريخ أك مدة ؿبددة كبسعر صرؼ متفق عليو كؿبدد بدقة يف تاريخ التعاقد على ىذا اػبيار

اؼبيزة األساسية ػبيارات الصرؼ ىي أهنا سبكن الشركة من ذبنب خطر الصرؼ، مع إمكانية االستفادة من التطور اإلهبايب 
فشراء خيار الصرؼ يبكن الشركة إما من تأمُت سعر صرؼ أقصى لبيع العملة األجنبية . لسعر الصرؼ يف نفس الوقت
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مقابل احمللية أك سعر صرؼ أدىن يف حالة شراء للعملة ؿبل اػبيار مقابل عملة أخرل، مع اغبفاظ على إمكانية االستفادة 
كما أف خيار الصرؼ يبكن أف يستخدـ من أجل تغطية .من أم تطور إهبايب قد وبدث يف سعر الصرؼ بُت العملتُت

االستَتاد، التصدير، تسديد ديوف بالعملة األجنبية، ربويل عملة، أك عمليات أخرل غَت  : عمليات مؤكدة خاصة ب
. أكيدة الوقوع أك ؿبتملة فقط، كما ىو اغباؿ بالنسبة لؤلرباح اؼبوزعة كاؼبناقصات

يرل اؼبتعاملوف باػبيارات اؼبالية اؼبعاصرة أف ىذه العقود يبكن أف تساىم : اؼبسانبة يف إهباد أسواؽ دائمة كمستمرة -5
يف إهباد أسواؽ دائمة، كذلك لوجود عدد كاؼ من اؼبتعاملُت يكونوف على استعداد للبيع كالشراء يف أم كقت، ككذلك 

السماح بالبيع على اؼبكشوؼ، كوف البائع يستطيع إبراـ صفقة غَت موجودة عنده كقت التعاقد، كذلك اعتمادا على 
 .قدرتو يف اغبصوؿ عليها فيما بعد بفضل السوؽ اؼبستمرة

يواجو االستثمار يف أسواؽ اؼباؿ ـباطر ذبارية، نتيجة تقلبات األسعار : البفاض نسبة اؼبخاطر يف األسواؽ اؼبالية -6
كتأثر مزاج اؼبستثمرين اآلخرين دبا وبدث يف عادل السياسة كاالقتصاد، كنظرا ألف قرارات االستثمار يف أسواؽ اؼباؿ 
معتمدة اعتمادا شبو كلي على التوقعات حوؿ اؼبستقبل، البد أف يؤدم أم حدث يعتقد أنو سيؤثر على الوضع 

االقتصادم إذل التأثَت على اذباىات السوؽ، كعليو كمن أجل ذلك وبتاج اؼبستثمركف إذل طريقة تشبو صيغة التأمُت تقلل 
 .من نسبة اؼبخاطر، نتيجة عدـ التأكد

 يًتتب على التعامل بعقود اػبيارات اؼبالية آثار سلبية، تعود على اؼبتعاملُت : اآلثار السلبية لعقود اػبيارات اؼبالية
: هبا كعلى األسواؽ اؼبالية بشكل عاـ بالضرر كاػبطر، يبكن إهبازىا فيما يلي

عقود اػبيارات ليست ؽبا قيمة اقتصادية حقيقية يف ذاهتا كال أم أثر : عقود اػبيارات تشجع اؼبضاربات الونبية -1
اقتصادم ينعكس على األسواؽ اؼبالية إهبابيا، إمبا آثارىا كنبية كوهنا تقـو على فركؽ األسعار فبا هبعل مبادالهتا صفرية 

 من ىذه العقود ال هبرل تنفيذىا ألنو ال يقابلها 98انعكست سلبا على األسواؽ اؼبالية، كبالتارل فإف ما نسبتو 
أصوؿ مادية، كعليو فإف اؼبضاربة هبذه العقود ليست مضاربة حقيقية يتم فيها تبادؿ أصوؿ مادية، إمبا ىي مضاربات 

 .كنبية، كبالتارل كانت سببا من أسباب حدكث األزمات اؼبالية
سانبت عقود اػبيارات كإحدل األدكات اؼبنتمية لعائلة اؼبشتقات اؼبالية : عقود اػبيارات تساىم يف خلق األزمات -2

بشكل أساسي يف تفاقم األزمة اؼبالية، فهي ال تتضمن اؼبتاجرة بأصوؿ حقيقية، كإمبا ىي عقود متعلقة بتحقق شركط أك 
كأحد أكضح صور ذبارة عقود اػبيارات تتعلق باؼبضاربة على اذباه ارتفاع أك البفاض البورصة، كنوع . أحداث يف اؼبستقبل

كال يشًتط يف البائع أك اؼبشًتم سبلك . آخر يتعلق بوعود البيع أك الشراء لسلعة أك أصل مارل يف اؼبستقبل عند سعر معُت
 .السلعة أك الورقة اؼبالية، كيكتفي فقط بتقديبو كعدا بالبيع أك بالشراء
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إف التعامل باػبيارات اؼبالية يؤدم إذل : عقود اػبيارات تساىم يف اتساع اؽبوة بُت االقتصاد اغبقيقي كاالقتصاد اؼبارل -3
إخراج األمواؿ من النشاط اإلنتاجي اغبقيقي كربويلها إذل النشاط اؼبارل الذم يهدر الثركات كاؼبدخرات البلزمة للعملية 

 .التنموية يف تعامبلت كنبية، ال يستفيد منها سول فئة ـبصوصة ؿبدكدة على حساب تدمَت االقتصاد
يبكن أف تستخدـ اػبيارات اؼبالية كأداة للتحوط من اؼبخاطر، كما يبكن أف : تساىم عقود اػبيارات يف تفاقم اؼبخاطر

تستخدـ يف اجملازفة، كحيث أف اؼبخاطر كالعوائد اليت تتضمنها اػبيارات اؼبالية تبتعد عن تلك اليت تتضمنها األصوؿ 
اغبقيقية، فقد برزت فرص للرحبية ال صلة ؽبا باالقتصاد اغبقيقي أم أف رؤكس األمواؿ اؼبخصصة ألسواؽ اػبيارات اؼبالية 
ال صلة ؽبا بالنشاط اإلنتاجي، كىذا يعٍت أف اجملازفات الناشئة عن ذلك مآؽبا أف تؤثر بشكل أك بآخر يف أسعار األصوؿ 

اغبقيقية، فبا يؤدم إذل اختبلؿ فرص االستثمار اغبقيقي ألف اجملازفات تتأتى من تركيبة للمخاطر كالعوائد مستقلة عن 
األصوؿ اغبقيقية 

 العوامل اؼبؤثرة على قيمة اػبيار 

: ىي (األسهم)تتأثر قيمة اػبيار بعدة عوامل مرتبطة بشكل أساسي باألصل الضمٍت :اكال 
 توجد عبلقة طردية بُت قيمة اػبيار كقيمة السهم الذم يدخل يف تكوينو، (:األسهم)سعر األصل الضمٍت : (1)

، (التقلبات السعرية تؤثر بشكل كبَت على قيمة اػبيار) التنفيذكربديدا الفرؽ بُت سعر األصل الضمٍت يف السوؽ كسعر 
 (القيمة اؼببدئية)كىو ما يبثل اؼبكوف األكؿ للقيمة 

 كلما كانت اؼبدة اؼبتبقية من فًتة االستحقاؽ أطوؿ كلما ازداد ىامش :اؼبدة اؼبتبقية من فًتة االستحقاؽ: (2)
التوقعات ككانت قيمة اػبيار أكرب، كتبعا لذلك ىناؾ تأثَت معاكس للمدة اؼبنقضية من فًتة االستحقاؽ، كلما كانت 

اؼبدة اؼبنقضية طويلة تراجع ىامش التوقعات ككانت قيمة اػبيار أقل 
للداللة على التقلب، كتكوف  (درجة اؼبخاطرة) يستخدـ االكبراؼ اؼبعيارم :التقب يف سعر األصل الضمٍت: (3)

النقليات مطوية دائما ألغراض اؼبضاربة ، كلما ازداد ؾباؿ التوقعات كلما أمكن االستفادة من عوائد اؼبضاربة باالرتفاع أك 
االلبفاض علی األصل الضمٍت كعلى اػبيار؛ 

معدؿ عائلو السندات )يبثل ىذا اؼبعدؿ دائما الفرصة البديلة لبلستثمار :معدؿ الفائدة اػبارل من اؼبخاطرة: (4)
 (اغبكومية قصَتة األجل

 كالقصود بذلك مبو توزيعات األرباح للسهم الذم يدخل يف تكوين اػبيار، :معدؿ النمو يف توزيعات األرباح: (5)
كالذم يؤثر على نية االحتفاظ أك عدـ االحتفاظ باػبيار كبالتارل باألسهم اليت تنتج عنها عوائد إضافية فبثلة يف تلك 

. (يف النماذج اليت يتم االعتماد عليها يف تقييم اػبيارات- غالبا– كىو اؼبتغَت الذم يتم ربييده )األرباح اؼبوزعة 
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يكوف للخيار قيمة مستهدفة مبدئية سبثل اغبد األدىن اؼبطلوب الذم يبدأ عنده التفاكض، كىي أف يكوف اػبيار 
، مث تنشأ من خبلؿ الزمن قيمة إضافية سبثل تثمينا لتوقعات حوؿ حركة أسعار (ITM)داخل القيمة أم خيارا مرحبا 

 .يشكل قيمة اػبيار" القيمة الزمنية"ك"ؾبموع القيمة اؼببدئية اعبوىرية"األصل الضمٍت، 
 إدارة االستثمار يف اػبيارات من خبلؿ اغبركؼ اليونانية:ثانيا 

، من خبلؿ ارتباط Black&Scholes( 1973)مث استخداـ اغبركؼ اليونانية يف التسيَت اؼبارل للخيارات من طرؼ
كتعد اغبركؼ اليونانية، أك كما . بعدة عوامل أخرل، كليس فقط بسعر األصل الضمٍت (أك اؼبضاربة)اسًتاتيجية النغطية 

تسمی باؼبؤشرات اليونانية لقياس اغبساسية، كاحدة من أدكات ازباذ القرار عند إدارة اػبيارات اؼبالية، فمن خبلؿ ىذه 
اغبركؼ اليت يبثلكل منها مقياسا ألثر عامل من العوامل السابقة على قيمة اػبيار، يبكن إدارة ـباطر تداكؿ اػبيارات، 

كلدرجة تغَت ذلك السعر كلدرجة التقلب  (السهم)حيث يبكن ربديده حساسية قيمة اختيار لسعر األصل الضمٍت 
: ككذلك للزمن

 Delta:  التغَت من ) يقيس ىذا اؼبؤشر حساسية القيمة السوقية تلخيار ذباه القيمة السوقية لؤلصل الضمٍت
، من خبلؿ العبلقة الطردية بُت سعر اػبيار كسعر السهم (الدرجة األكذل

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 =
𝜕𝑣

𝜕𝑠
≥ 0… (1)  

 (.اؼبشتقة األكذل موجبة)حساسية سعر اػبيار للتغيَت يف سعر السهم  (1)سبثل اؼبعادلة رقم 

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎𝑝 =  𝑤𝑖

𝑁

𝑖=1

× 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎𝑖 … (2) 

ار داخل محساسية ؿبفظة اػبيارات، كاليت تساكم اؼبتوسط اؼبرجح بنسب اإلنفاؽ على كل خ (2)سبثل اؼبعادلة رقم 
 احملفظة

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎𝑝𝑢𝑡 = 𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎𝑐𝑎𝑙𝑙 − 1… (3) 
  خيار البيعDelta خيار الشراء كDeltaالعبلقة بُت  (3)سبثل اؼبعادلة رقم 

، كلما كاف ىذا األخَت مرتفعا كلما (السهم)دالة متزايدة لسعر األصل الضمٍت  (خيار الشراء)يكوف سعر اػبيار 
. زاد االحتماؿ أف يكوف اػبيار داخل القيمة، كمروبا كبالتارل ارتفع سعره

 لكل خيار مرجحة Delta ؽبذه احملفظة مساكيا عبموع قيم Delta خيار يكوف مقياس Nيف ؿبفظة مالية مكونة من 
. بنسب توزيع الثورة على كل خيار 

 Gamma : ،يقيس ىذا اؼبؤشر ما إذا كانت قيمة اػبيار سبيل للتغَت بقيمة أكرب أك أقل من قيمة األصل التمٍت
 .(شكل اؼبشتقة من الدرجة الثانية) متزايد أك متناقص Deltaىبلؼبؤشر 
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Gamma =
𝜕Delta

𝜕𝑠
=
𝜕2𝑣

𝜕𝑠2
 

 Thêta : ،يقيس ىذا اؼبؤشر بدؿ الزمن، أك اؼبقابل اؼبتناقص الذم وبققو الوقت اؼبتبقي من فًتة االستحقاؽ
فهو مقياس ألثر الزمن على قيمة اػبياركلما اقًتبنا من تاريخ االستحقاؽ كلما أثر ذلك سلبا على القيمة السوقية 

 .للخيار حىت تصبح معدكمة يف تاريخ االستحقاؽ، ألف التوقعات مرتبطة بالزمن كبظركؼ عدـ اليقُت

Thêta =
𝜕𝑣

𝜕𝑡
≤ 0 

 .ينقص من قيمة اػبيار  (الفائت)يعطي الزمن القادـ اؼبتبقي قيمة للخيار كلكنها متناقصة، الزمن اؼبنقضي 
 Véga:  على قيمة  (من خبلؿ االكبراؼ اؼبعيارم) يقيس ىذا اؼبؤشر أثر التقلب يف سعر األصل الضمٍت

، ىناكعبلقة طردية بُت درجة التقلب يف قيمة األصل الضٍت كقيمة اػبيار، فكلما كانت درجة التقلب اػبيار
مرتفعة كلما كاف اػبيار 

Véga =
𝜕𝑣

𝜕𝜎
≥ 0 

 Rho: مقياس ألثر معادؿ الفائدة اػبارل من اػبطر على قيمة اػبيار 

Véga =
𝜕𝑣

𝜕𝑅𝑡
 

، (صمخلا)إف التغَت يف قيمة معدؿ العائد اػبارل من اؼبخاطر سوؼ ينتج عنو تغَت يف قيمة معامل التحيُت 
 .(مباذج تقييم اػبيارات تأخذ بعُت االعتبار معدؿ العائد اػبارل من اػبطر)كبالتارل تغَت يف قيمة اػبيار 

: تبٍت اسًتاتيجية صانعي السوؽ على اغبصوؿ على خيارات تتميز بو
*Gamina موجبة، فبا يعٍت خيارات حساسة لتقلبات السوؽ اؼبرتفعة، ألف دالة سعر اػبيار متزايدة بشكل متزايديف 

سعر األصل الضمٍت  
 *Véga زيادة ) مرتفعة، فبا يعٍت أثر مرتفع على قيمة اػبيارات بعيدة االستحقاؽ مقارنة بتبلت اؼبستحقة عن قريب

. (ىامش التوقعات حوؿ القيمة
  مباذج تقييم اػبيارات:ثالثا 

. تتكوف قيمة اػبيار من القيمة الذاتية كالقيمة الزمنية
سبثل ىذه القيمة الفرؽ بُت القيمة السوقية لؤلصل : (Intrinsic valueالبدئية، اعبوىرية األساسية )القيمة الذاتية 

، يكوف للمخبار قيمة موجية إذا ارتفعت األسعار، (عائد اػبيار عند التنفيذ)الضمٍت كسعر التنفيذ احملدد عند التعاقد 
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كقيمة معدكمة إذا البفضت، كال يبكن ؽبذه القيمة أف تكوف مالية ألف اػبيار يعطي اغبق يف التنفيذ أك عدـ التنفيذ كليس 
 (ػبيار حق كليس إلزاـ)إلزامي 

𝑆 > 𝐾 ⇒ 𝐼𝑉 + 𝑆 − 𝐾 
𝑆 < 𝐾 ⇒ 𝐼𝑉 = 0 

كىي القيمة اإلضافية اليت يبنحها السوؽ للخيار نتيجة التوقعات حوؿ ارتفاع : (اؼبرتبطة بالزمن )القيمة اؼبضاربية 
للخيار ىي التوقع بأف يكوف للخيار " الزمن– القيمة "قيمة األصل الضمٍت، تكوف مرتبطة بالزمن القيمة اؼبضاربية، أك 

 .قيمة ذاتية أكرب فبا ىي عليو اآلف، متضمنا كل ما يبكن أف وبدث كيؤثر على القيمة حىت تاريخ استحقاؽ اػبيار
 :القيمة اؼبضاربية للخيار تساكم قيمة السوقية مطركع منها قيمة الذانية

𝑣𝑠 = 𝑀 𝑉 − 𝐼𝑉 
 للخيار تساكم الفرؽ بُت سعر السوؽ كسعر التنفيذ الدنيابُت أف قيمة اػبيار تتحرؾ ضمن ؾباؿ معركؼ كؿبدد، فالقيمة

 للخيار فبل تتجاكز سعر األصل الضميٍت، القصول، كىي القيمة الذاتية ؽبذا اػبيار أما القيمة (السهم)لؤلصل الضمٍت 
ىو  (باػبط اؼبتقطع)منحٌت القيمة للخيار . ففي ىذه اغبالة سوؼ يتجو اعبميع إذل بيع اػبيار من أجل شراء السهم

، كسوؼ يكوف اػبيار (اخد األدىن للقيمة)منحٌت متزايد، بدأ من الصفر مث يصبح موازم منحٍت النتائج كمتقارب معو 
 ببل قيمة عندما ال ترتفع األسعار، مث يبدأ باالرتفاع كلما ارتفعت األسعار

 العبلقة بُت قيمة اػبيار كقيمة األصل الضمٍت: (01-02)الشكل 

 
  مبوذج اغبيادية ذباه اؼبخاطر1 - 3 - 2

، كسواء تعلق األمر (Neutralite face at risque)إف التقييم من خبلؿ مدخل اغبيادية ذباه اػبطر 
: ، كذلك يعٍت من الناحية العمليةحيادية اعبميع اذباه اؼبخاطربتقييم اػبيارات أك أم مشتقات مالية أخرل، يعٍت اقًتاض 

 .ال يطالبوف بعبلكة ـباطرة: ىناؾ فرضية غبيادية كل اؼبستثمرين ذباه اؼبخاطرة 
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 Rfيساكم معدؿ العائد اػبارل من اؼبخاطر E (R)يعٍت ذلك أف معدؿ العائد اؼبطلوب على االستثمار اؼبخطر 
(. 1اؼبعادلة رقم )

ألف ينخفض السعر، كعليو يبكن حساب  (P-1) ألف يرتفع سعر األصل الضمٍت، كاحتماؿ Pىناؾ احتماؿ  
(. 3 ك 2)األمل الرياضي للعائد اؼبتوقع يف كل حالة من خبلؿ اؼبعادلتُت 

𝐸 (𝑅) =  𝑅𝑓. . . (1) 
E  R =  P R1 1 − 𝑃 𝑅2                          … (2) 

E  R =  P 𝑆𝑢 − K +  1 − 𝑃  𝑆𝑑 − K … (3) 
Rf =  P 𝑆𝑢 − K +  1 − 𝑃  𝑆𝑑 − K … (4) 

كأف يكوف  (السهم) الذم يبثل احتماؿ أف يرتفع سعر األصل الضمٍت Pحبساب االحتماؿ  (4)تسمح اؼبعادلة 
: ، كتتحدد قيمة االحتماؿ بارتفاع السعر بشكل عاـ كفق اؼبعادلة التالية(خيارا مرحبا) داخل القيمة اػبيار

𝑃 =
معدؿ الفائدة − %معدالالرتفاع االلبفاض%

معدؿ  − معدؿ االلبفاض%
=

𝑅𝑓

𝑢 − 𝑑
 

 :كبذلك يبكن حساب القيمة اؼبستقبلية للخيار
𝑐∗ = 𝑃 𝐼𝑉 + (1 − 𝑃)0 

يبكن بعد ذلك ربيُت القيمة اؼبستقبلية للخيار معدؿ العائد اؼبطلوب، كىو اؼبعدؿ اغبارل من اػبطر، للحصوؿ 
 :على قيمة اػبيار يف بداية اؼبدة

𝑐 = 𝑐∗
1 + 𝑅𝑓  

  مبوذج البدائل اؼبتكافئة2 - 3 - 2
للبديل ؿبل التقييم كاالستعانة بو يف عملية التقييم طريقة معركفة ضمن مباذج ئبدكرىا تعترب طريقة إهباد بديل مكاؼ

التقييم، كىي ال زبص فقط تقييم اػبيارات، بل تستخدـ لتقييم الشركات كاحملافظ اؼبالية كغَتىا، كسوؼ يكوف من 
اؼبناسب يف البداية تعريف البديليناؼبتكافئُت 

، إذ يكوف اؼبستثمر مستعدا لدفع نفس القيمة للحصوؿ عليهما، وبققاف نفس العائدالبديبلف اؼبتكافئاف نبا استثماراف
. ، كبالتارل يبكن تقييم أحدنبا كاستنتاج قيمة اآلخرتكوف كما نفس القيمةفبا يعٍت أف
 (ؿبفظة التكرار، اػبيار الصناعي):  هبب تشكيل البدائل اؼبتكافئة:أكال  

 شكل التقييم خيار الشراء: البديل األكؿ  
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، كاليت تسمى ؿبفظة التكرار                                     (الديوف) اؼبكونة من األسهم كاؼبمولة بالسندات احملفظة اؼبالية: البديل الثاين اؼبكافئ لو
 (replicating_portfolio)  اػبيار اؼبعاد تشكيلو بغرين )أك ؿبفظة التغطية أك اػبيار الصناعي

 synthetic option)التقييم
: العبلقة بُت البديلُت:ثانيا- 

عائد احملفظة = عائداػبيار
. (باعتبار أهنما وبققاف نفس العائدة تكوف ؽبما نفسالقيمة)قيمة احملفظة = قيمة اػبيار

قيمة الديوف - قيمة اؼبلكية = صايف تكلفة االستثمار يف احملفظة =  قيمة احملفظة 
 (قيمة االقًتاض)قيمة اؼبستندات - قيمة األسهم عند التقييم 

: تقدير كضع احملفظة اؼبالية اؼبكافئة يف هناية اؼبدة:ثالثا 

 (اؼبساكم للعائد من اخبار ؿبل التقييم)من خبلؿ صبلة اؼبعادلتُت التاليتُت يبكننا تقدير العائد من احملفظة اؼبالية 
( 2اؼبعادلة رقم )كفرضية االلبفاض  (1اؼبعادلة رقم )فرضية االرتفاع : حسب فرضييت السعر

 
𝑆𝑢 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 𝐼𝑉 …… (1)

𝑆𝑑 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 0…… 2 
  

A تسمى نسبة التغطية كتكايف اؼبقياس(لتكرار اػبيار) عدد األسهم الضركرية ؼبكافئةاحملفظة باػبيار ،Delta. 
.  نسبة التغطية تساكم نسبة التغَت يف قيمة اػبيار إذل التغَت يف قيمة األعماؿ الضمٍت

B ،تيمة االفًتاض (B (1+ Rf قيمة االقًتاض مع الفوائد
اؼبعادلة األكذل تعٍت أف قيمة احملفظة يف هناية اؼبدة يساكم قيمة األسهم ناقص قيمة الديوف كتساكم قيمة اػبيار يف حالة 

. (سعر التنفيذ- سعر السهم )ارتفاع سعر السهم كىي القيمة الذاتية 
قيمة احملفظة يف هناية اؼبدة يساكم قيمة األسهم ناقص قيمة الديوف كتساكم قيمة اػبيار يف حالة : اؼبعادلة الثانية تعٍت أف

. (كال يبكن أف تكوف قيمة سالبة)البفاض سعر السهم كىي قيمة معدكمة 
ربديد عدد األسهم كقيمة الديوف -رابعا 

.  اليت تسمح بإهباد قيمة اػبيار بداية اؼبدة B ك Aحبل صبلة اؼبعادلتُت السابقتُت قبد قيم 
ربديد قيمة اػبيار -خامسا 

دبا أف قيمة اػبيار تساكم قيمة احملفظة، فسوؼ كبسب قيمة احملفظة ألننا نستطيع ذلك من خبلؿ ربديدنا لقيمة األسهم 
:  كقيمة الديوف
قيمة احملفظة = قيمة اػبيار 

قيمة الديوف - قيمة األسهم = قيمة احملفظة 
قيمة الديوف - عدد األسهم xًن مسعر السهم عند التق= 
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: دبا أننا يف بداية اؼبدة، فهناؾ ملحوظتُت
الديوف دل تًتتب عليها فوائد . 2؛ (إال إذا جاءت معلومة بغَت ذلك)سعر السهم عند التقييم يساكم سعر التنفيذ . 1

. بعد، ألف الفوائد تستحق يف تاريخ االستحقاؽ
C = K (A) - B 

 (األسهم)اعبانب األيبن يبثل قيمة احملفظة اؼبكافئة ػبيار الشراء، من خبلؿ حساب الفرؽ بُت قيمة اؼبوجودات 
 ، يف حُت يبثل اعبانب األيسر قيمة اخبار ؿبل التقييم(السندات الديوف)كااللتزامات 

اغبيادية ذباه اؼبخاطر كالبدائل اؼبتكافلة أك ؿبفظة التكرار أك اػبيار )من خبلؿ ىاتُت الطريقتُت البسيطتُت 
يبكن اهباد قيمة اػبيار بداية اؼبدة، كىي قيمة كاحدة من خبلؿ الطريقتُت، كما يبكن االعتماد عليهما لتحديد  (الصناعي

.  قيمة خيار البيع بأخذ كضعيات معاكسة يف كل مرة
: كما يلي (الذم وبمل نفس اؼبواصفات)يبكن استنتاج قيمة خيار البيع 

– لسعر التنفيذ  (احملينة دبعدؿ العائد اػبارل من اػبطر)القيمة اغبالية + قيمة خيار الشراء =  قيمة خيار البيع 
 .القيمةالسوقية اغبالية لسعر األصل الضمٍت

  النموذج الثنائي3 - 3 - 2
، 1979سنة Cox, Ross&Rubinisteint من قبل (Binsonial model)مت اقًتاح النموذج الثنائي 

كيقـو النموذج على ثنائية سعرية، فهناؾ احتماؿ أف يكوف اػبيار داخل القيمة عند ارتفاع سعر األصل الضمٍت كىناؾ 
احتماؿ أف يكوف اخبار خارج القيمة عند البفاض السعر السابق 

أبسط شكل للنموذج الشتائي ىو النموذج بفًتتُت حيث تقسم فًتة االستحقاؽ إذل فًتتُت متساكيتُت، كيتم بناء 
 (أك بطريقة اغبيادية ذباه اؼبخاطر)االحتماالت السعرية لكل فًتة، بداية يتم ربديد قيمة اػبيار بطريقة البدائل اؼبتكافئة 

فاػبيار يف ىذه اللحظة من تاريخ االستحقاؽ ال يساكم القيمة الذاتية نظرا ألف  (1)منتصف اؼبدة أم بداية الفًتة الثانية 
منتصف اؼبدة ليس تاريخ االستحقاؽ، كبالتارل يبكن أف يأخذ اػبيار إضافة إذل قيمتو الذاتية قيمة مضاربيو مرتبطة بالزمن 

. كالتوقعات
K                  (2)  …C ? 

n/2 أشهر 
Rf ارتفاعS 

(1)…c ? 
 sالبفاض 
IV=0 

 Sارتفاع
IV=S-K 

S=50 
IV=0 

 sالبفاض 
IV=0 

n/2 أشهر 
Rf 
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إلهباد قيمة اػبيار بداية  (2)كبنفس اؼببدأ اػباص بالبدائل اؼبتكافئة تتكرر العملية بُت الفًتة الثانية كبداية االستحقاؽ 
يبكن اعتبار طريقة اغبيادية ذباه اؼبخاطر ك طريقة ؿبفظة التكرار السابقة تطبيقا للنموذج الشتائي الفًتة كاحدة . اؼبدة

 (للنموذج الشكل األكثر بساطة)
 ربديد قيمة اػبيار من خبلؿ النموذج الثنائي ....()اعبدكؿ 

النموذج الثنائي لفًتة كاحدة 
 معدؿ ارتفاع السعر :P u باحتماؿرارتفاع السع

Su = S (1 + u) Cu = Max [0,S(1+ u) - K] 

𝑐 =
𝑃𝐶𝑢 −  1 − 𝑃 𝐶𝑑

1 + 𝑟𝑓
 

ـبرجات الفًتة الثانية ستكوف مدخبلت الفًتة األكذل : النموذج الثنائي لفًتتُت
 مرتُتSارتفاع السعر 

𝑆𝑢2 = 𝑠 1 − 𝑢 2 𝐶𝑢2 = 𝑀𝑎𝑥 0. 𝑆 1 + 𝑢 2 − 𝑘  
 مرتُتS البفاض السعر 

𝑆𝑢2 = 𝑠 1 − 𝑑 2 𝐶𝑑2 = 𝑀𝑎𝑥 0. 𝑆 1 + 𝑑 2 − 𝑘  
 (أك البفاضو مث ارتفاعو)ارتفاع السعر مث البفاضو 

𝑆𝑢𝑑 = 𝑆 1 + 𝑢  1 + 𝑑  𝐶𝑢𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 0. 𝑆 1 + 𝑢  1 + 𝑑 − 𝐾  
 :كما يلي (اغبيادية ذباه اؼبخاطر) Cتصبح قيمة اخبار 

𝐶𝑢 =
𝑃𝐶𝑢2− 1−𝑃 𝐶𝑢𝑑

1+𝑟𝑓
يف حالة ارتفاع :      

𝐶𝑑 =
𝑃𝐶𝑢𝑑− 1−𝑃 𝐶𝑑2

1+𝑟𝑓
 يف حالة االلبفاض  :      

𝐶 =
𝑃𝐶𝑢 −  1 − 𝑃 𝐶𝑑

1 + 𝑟𝑓
 

 
 Black and scholes مبوذج 4 - 3- 3

 األكثر استخداما مقارنة بالنموذج الثنائي، كلكنهما يقوماف على نفس Black and Scholesيعد مبوذج 
الفرضية كىي أف قيمة خيار الشراء األكركيب يبكن اغبصوؿ عليها من خبلؿ التعادؿ بُت معدؿ العائد حملفظة اؼبراجحة 

كمعدؿ العائد اػبارل من اػبطر  (حظة التغطية)
 :فرضيات النموذج- أكال 

: يبكن ذكر أىم فرضيات النموذج فيما يلي
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سعر السهم يأخذ قيما مستمرة  

 Log Normalالقيم أك األسعار تتبع التوزيع اللوغاريتمي الطبيعي  

 توجد إمكانية للبيع على اؼبكشوؼ؛  

 ؛ (سبيز األسواؽ اؼبالية بالكفاءة)ال توجد رسـو كال تكاليف اؼبعامبلت  

 خبلؿ مرحلة التقييم ال توجد توزيعات أرباح على األسهم  

. (عائد السهم يقاس بالتغَت يف سعره)االكبراؼ اؼبعيارم يقيس درجة اػبطر باعتبارىا تقلب القيمة السوقية  

، (Constant)معدؿ العائد اػبارل من اؼبخاطر ثابت ك مستمر يف الزمن  

 ربديد قيمة اػبيار- ثانيا 
: للوصوؿ إذل قيمة اخبار نستخدـ اؼبعادلة التالية

𝐶 = 𝑆 𝑁 𝑑1 − 𝐾𝑒−𝑟𝑓𝑇𝑁 𝑑2  
 حساب اغبدكد -1

d1 =
𝑙𝑛  

𝑠

𝑘
 + 𝑟𝑓𝑇

𝜎 𝑇
+
𝜎 𝑇

2
 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎 𝑇 
T(يتم ربويل األياـ أك األشهر إذل نسبة من السنة)ة من السنة ب الزمن اؼبتبقي من فًتة االستحقاؽ ، وبسب كنس .
𝜎درجة اغبرايف أسعار األسهم من القيمة اؼبتوسطة   .
Sسعر السهم يف السوؽ عند التقييم . 
K (سعر السو يف اخبار) سعر التنفيذ. 

Rfمعدؿ العائد اخارل من اػبطر . 
 ة لػبلاؼبقاN (d1), N(d2) اػباص بالقانوف اللوغاريتمي الطبيعي الستخراج قيم استخداـ اعبدكؿ االحصائي -2
3- d2d1 
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 d1/d2شرح بعض الفركقات يف حساب

: اختبلؼ طرؽ كتابة معادالت حساب حدكد السعر أك قيمة اػبيار من مرجع ألخر يعود
 e خبلؿ فًتة التقييم فبا يتيح استخداـ كمستمرمن ناحية إذل فرضية أف اؼبعدؿ اػبارل من اؼبخاطر ثابت : (1)
؛ (اؼبعادالت الثانية)، أك غَت مستمر يف الزمن فيتم التحيُت بالطريقة التقليدية (اؼبعادالت األكذل)
كمن ناحية إذل طريقة الكتابة بإجراء عمليات بسيطة على اؼبعادالت لتوحيد اؼبقاـ على سبيل اؼبثاؿ، أك إدخاؿ : (2)

. (اؼبعادالت الثالثة)اللوغاريتم على العدالة األسية 
: اؼبعادالت األكذل

𝐶 = 𝑆 𝑁 𝑑1 − 𝑘𝑒−𝑟𝑓𝑇𝑁 𝑑2  

d1 =
𝑙𝑛  

𝑠

𝑘
 + 𝑟𝑓𝑇

𝜎 𝑇
+
𝜎 𝑇

2
 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎 𝑇 
 :اؼبعادالت الثانية

𝑉0 = 𝑁 𝑑1 𝑆 − 𝑁 𝑑2 
𝑘

1 + 𝑅𝑓
 

=

𝑙𝑛  
𝑠
𝑘

1+𝑅𝑓

 

𝜎 𝑇
+
𝜎 𝑇

2
 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎 𝑇 
 :اؼبعادالت الثالثة

d1 =
𝑙𝑛  

𝑘
 +  𝑟𝑓 +

1

2
𝜎2 𝑇

𝜎 𝑇
 

d1 =
𝑙𝑛  

𝑠

𝑘𝑒 𝑟𝑓𝑇
 

𝜎 𝑇
+
𝜎 𝑇

2
 

 
 مسعر اػبيار مطابقة نتيجة التسعَت، فهذا يعٍت أف )عند التقييم)يف حالة دل تكن النتيجة احملصل عليها من قبل النموذج 

يشكل فرصة لبلستثمار كيبكن التدخل  )بأكثر أك بأقل من قيمتو، كىو يف ىذه اغبالة يبكن أف يكوف ؿبل مراجحة 
على نسبة اػبيارات اليت هبب بيعها مقارنة باألسهم اليت هبب شراؤىا N(d1)) )كسوؼ تدؿ قيمة التغطية . (عليو

 .(التغطية، اػبالية من اؼبخاطر)ؿ ؿبفظة اؼبراجعة كيعندما تكوف ىناؾ نية يف تش
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اػبيارات على معدؿ الفائدة  - 3

يف إطار إدارة اؼبخاطر الناذبة عن تغَت معدالت الفائدة يقًتح سوؽ اػبيارات بدكره عقودا مالية مشتقة هبدؼ 
التغطية، ميزهتا األساسية أهنا تفصل على حسب احتياجاتالتغطية لدل اؼبتعاملُت من خبلؿ التفاكض على خصائص 

. العقد يف سوؽ الًتاضي
خيارات الشراء 1-3 

ىو عقد يتم االتفاؽ عليو بالًتاضي بُت طرفُت متعاقدين يسمح  (Cap)خيار الشراء على معدؿ الفائدة 
 معدالت الفائدة مقارنة دبعدؿ فائدة ؿبدد مسبقا، ارتفاعألحدنبا كىو مشًتم العقد بالتحوط ك التغطية من ـباطر 

كربديده كمعدؿ لتنفيذ اؼبعاملة اؼبالية،  (كضع حد أقصى معدؿ الفائدة لبلقًتاض) ىذا اؼبعدؿ تسقيفحيث يتم 
كيتطلب ذلك دفع عبلكة عند التعاقد مباشرة 

يكوف الغرض من الدخوؿ يف ىذه اؼبعاملة بالنسبة للمحرر عدـ تنفيذ اؼبعاملة كاالستفادة من قيمة العبلكة عندما 
. تنخفض معدالت الفائدة

دبا أف ىذه اؼبعاملة ال تنطوم على شراء كبيع أصوؿ ضمنية، كإمبا على عملية ربوط من ارتفاع معدؿ الفائدة 
بالنسبة للطرؼ اؼبدين الذم يريد اغبماية من ارتفاع تكاليف التمويل مستقببل فإف التسوية سوؼ تكوف ـبتلفة مقارنة 

باختبارات على األسهم 
: بعد التفاكض على ىذه العقود حاليا مبيز بُت حالتُت يف اؼبستقبل

 ارتفاع معدالت الفائدة، يعٍت ذلك أف الذم اقًتض معدؿ فائدة متغَت سوؼ يضطر لتحمل أعباء إضافية :اغبالة األكذل
باؼبوازاة مع عملية االقًتاض، كسوؼ يقرر التنفيذ كقبض فارؽ  (Cap)، غَت أنو كمن أجل التغطية استخاره عقد 

. اؼبعادالت من احملرر من أجل التعويض عن ارتفاع معدالت الفائدة
سعر )وبسب فارؽ اؼبعدالت بأنو الفرؽ بُت معدؿ السوؽ اؼبرجعي عند االستحقاؽ مطركحا منو معدؿ الفائدة اؼبضموف 

. n كحبسب اؼبدة N،مث يتم احتساب ىذا الفرؽ من اؼببلغ االظبي للصفقة  (Tr - Tg )(التنفيذ، اؼبعدؿ اؼبسقف
It = (Tr - Ta) xNxn 

 البفاض معدالت الفائدة يف السوؽ، يعٍت ذلك أف اؼبقًتض دبعدؿ فائدة متغَت سوؼ يستفيد من مقدار :اغبالة الثانية
. االلبفاض، كلن يرغب يف تنفيذ عقد اػبيار، متحمبل بذلك العبلكة اليت سبق كأف دفعها عند التعاقد
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 Capكضعية الطرفُت يف عقد : (03-02)اعبدكؿ 
 بائع العقد: ؿبرر اػبيارمشًتم العقد  : صاحب اػبيار 

 قبض العبلكة دفع العبلكة كنسبة مئوية من اؼببلغ االظبي للصفقةعند التعاقد 
تنفيذ اػبيار كقبض فرؽ اؼبعدالت التعويض عنارتفاع ارتفاع معدؿ الفائدة : مستقببل

 معدالت الفائدة اؼبرجعية
دفع فرؽ اؼبعدالت اؼبشًتم العقاد التعويض عن 

 ارتفاع معدؿ الفائدة
ارتفاع مدفوعات الفائدة على الدين )مشًتم العقد، كىو يف األساس مقًتض دبعدؿ فائدة متغَت، يتحمل ارتفاع معدؿ الفائدة على دينو 

، كلكنو يعوض ذلك من خبلؿ قبض فرقة اؼبعدالت من الطرؼ اؼبقابل يف عقد اػبيار، فيعوض عن ارتفاع التكلفة فبا يقبلو يف عقد (األصلي
د، كلكنو يدفع عبلكة عند التعاقد، غالبا ذبعل ىذه العبلكة تكلفة التغطية لن تتجاكز مدفوعات اؼبقًتض معدؿ الفائدة اؼبسقف يف العق. اػبيار

مرتفعة 

عدـ تنفيذ اػبيار كاالستفادة من البفاض البفاض معدؿ الفائدة : مستقببل
معداللفائدة يف السوؽ 

ال يوجد أم التزاـ عليو 

كيستفيد من البفاض معدؿ الفائدة حبيث تنخفضمدفوعاتو من  (ما عدا العبلكة)مشًتم عقد اػبيار يقرر عدـ تنفيذه، فبل تًتتب عليو أية مدفوعات 
الفائدة على الدين األصلي بشكل تلقائي 

 .ميزة عقد خيار الشراء على معدؿ الفائدة أنو يسمح ؼبشًتم العقد باالستفادة من البفاض معدؿ الفائدة

تدفع العبلكة عند التعاقد أك يف تاريخ الحق بالًتاضي من مشًتم العقد إرل ؿبرره، ال يبكناسًتجاعها العبلكة 
كال عبلقة ؽبا بقرار مشًتم العقاد مستقببل 

التدفقات النقدية من الفوائد يف 
عقد اػبيار 

قبض فرؽ اؼبعدالت من احملرر يف حالة ارتفاع . 
. معدالت الفائدة

ال يوجد أم تدفق نقدم يف حالة البفاض 
معداللفائدة 

دفع فرؽ اؼبعدالت إذل مشًتم العقديف 
حالة ارتفاع معداللفائدة 

ال يوجد أم تدفق نقدم يف حالة 
البفاض معداللفائدة 

 
 خيارات البيع1-3

ىو عقد مت االتفاؽ عليو بالًتاضي بُت طرفُت متعاقدين يسمح  (FLOOR)خيار البيع على معدؿ الفائدة 
 معدالت الفائدة مقارنة دبعدؿ فائدة ؿبدد مسبقا، البفاضألحدنبا كىو مشًتم العقد بالتحوط كالتغطية من ـباطر 

 كمعدؿ لتنفيذ اؼبعاملة اؼبالية، كيتطلب ذلك دفع عبلكة عند (القاعدة)يتم ربديد معدؿ الفائدة األدىن لئلقراض حيث 
التعاقد مباشرة 

يكوف الغرض من الدخوؿ يف ىذه اؼبعاملة بالنسبة للمحرر عدـ تنفيذ اؼبعاملة كاالستفادة من قيمة العبلكة عندما 
ترتفع معدالت الفائدة 

دبا أف ىذه اؼبعاملة ال تنطوم على شراء كبيع أصوؿ ضمنية، كإمبا على عملية ربوط من البفاض معدؿ الفائدة 
بالنسبة للطرؼ الدائن الذم يريد اغبماية من البفاض مقبوضاتو من الفائدة مستقببل فإف التسوية سوؼ تكوف ـبتلفة 

مقارنة باختيارات على األسهم 
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 :بعد التفاكض على ىذه العقود حاليا مبيز بُت حالتُت يف اؼبستقبل 
 البفاض معدالت الفائدة، يعٍت ذلك أف اؼبقرض دبعدؿ فائدة متغَت سوؼ تنخفض مقبوضاتو عند توظيف :اغبالة األكذل

باؼبوازاة مع توظيف  (FLOOR)، غَت أنو كمن أجل التغطية استخدـ عقد (إقراض تقليدم، أك شراء سندات)رأظبالو 
. أموالو كسوؼ يقرر التنفيذ كقيض فارؽ اؼبعدالت من احملرر من أجل التعويض عن البفاض معدالت الفائدة 

سعر )حبسب فارؽ اؼبعادالت بأنو الفرؽ بُت معدؿ السوؽ اؼبرجعي عند االستحقاؽ مطركحا منو معدؿ الفائدة اؼبضموف 
. n كحبسب اؼبادة N، مث يتم احتساهبذا الفرؽ من اؼببلغ االظبيللصفقة (Tg - Tr )(التنفيذ، اؼبعدؿ األدىن 

It = (Tg - Tr) xNxn 
 ارتفاع معدالت الفائدة يف السوؽ، يعٍت ذلك أف اؼبقًتض معدؿ فائدة متغَت سوؼ يستفيد من مقدار :اغبالة الثانية

 االرتفاع كلن يرغب يف تنفيذ عقد اػبيار، متحمبل بذلك العبلكة اليت سبق كأف دفعها عند التعاقد
 FLOORكضعية الطرفُت يف عقد : (04-02)اعبدكؿ 

بائع العقد : ؿبرر اػبيارمشًتم العقد : صاحب اػبيار 

دفع العبلكة كنسبة مئوية من اؼببلغ االظبي  عند التعاقد
 للصفقة

 قبض العبلكة

تنفيذ اػبيار كقبض فرؽ اؼبعدالت البفاض معدؿ الفائدة : مستقببل
 للتعويضعنالبفاض معدالت الفائدة اؼبرجعية

دفع فرؽ اؼبعدالت ؼبشًتم العقدلتعويضو 
 عن البفاض معدؿ الفائدة

البفاض مقبوضات الفائدة )مشًتم العقد، كىو يف األساس مقرض دبعدؿ فائدة متغَت، يتحمل البفاض معدؿ الفائدة على توظيفو اؼبارل 
، كلكنو يعوض ذلك من خبلؿ قبض فرؽ اؼبعدالت من الطرؼ اؼبقابل يف عقد اػبيارة فيعوض عن البفاض العائد (على التوظيف األصلي

. يبا يقبضو يف عقد اػبيار 
، كلكنو يدفع عبلكة عند التعاقد، غالبا هبعل ىذه العبلكة تكلفة دل تنزؿ مقبوضات اؼبقرض عن معادؿ الفائدة األدىن احملدد يف العقد

 التغطية مرتفعة

عدـ تنفيذ اػبيار كاالستفادة من ارتفاع ارتفاع معدؿ الفائدة : مستقببل
 معدؿ الفائدة يف السوؽ

 ال يوجد أم التزاـ عليو

 مقبوضاتو ترتفع حبيث: كيستفيد من ارتفاع معدؿ الفائدة (ما عدا العبلكة)مشًتم العقد يقرر عدـ تنفيذه، فبل تًتتب عليو أية مدفوعات 
.  تلقائي بشكل األصلي التوظيف على الفائدة من

 من ارتفاع معدؿ الفائدة باالستفادة العقد ؼبشًتم يسمح أنو الفائدة معدؿ على  البيع خيار عقدميزة 
تدفع العبلكة عند التعاقد أك يف تاريخ الحق بالًتاضي من مشًتم العقد إذل ؿبرره، ال يبكناسًتجاعها كال العبلكة 

 عبلقة ؽبا بقرار مشًتم العقد مستقببل
التدفقات النقدية من الفوائد 

فيعقد اػبيار 
 

 قبض فرؽ اؼبعدالت من احملرر يف حالة البفاض . 
 معدؿ الفائدة

دفع فرؽ اؼبعدالت إرل مشًتم العقد 
 يف حالة البفاض معدؿ الفائدة

ال يوجد أم تدفق نقدم يف حالة ارتفاع معده الفائدة  
 

ال يوجد أم تدفق نقدم يف ارتفاع 
معدؿ الفائدة 
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سواء تعلق األمر خبيار الشراء أك خيار البيع على معدؿ الفائدة، فعند االتفاؽ على الصفقة بالًتاضي، يتم ربديد 
: خصائص العقد اليت تشمل العناصر التالية

اؼببلغ االظبي الذم ربتسب على أساسو فركقات معدؿ الفائدة، حيث يتم التفاكض على مبلغ للعقد ىو  
نفسو مبلغ القرضأك التوظيف اؼبارل الذم على أساسو تتم عملية التغطية، غالبا تكوف ىناؾ أعراؼ معموؿ هبا 

 . لتحديد اغبد األدىن ؽبذه اؼببالغ  الطرفُت اؼبتعاقدين، أم مشًتم كبائع عقد اػبيار 

، أك EIRIBORLIBORمعدؿ الفائدة اؼبرجعية الذم على أساسو يتم ازباذ القرار، يبكن أف يكوف  
 أم معدؿ آخر معموؿ بو

مدة العقد، يبكن اغبديث عن عقود خيار قصَتة أك متوسطة أك طويلة األجل، كالشائع يف العقود متوسطة  
 األجل؛

اؼبعدؿ األقصى يف حالة خيار الشراء كاؼبعدؿ األدىن يف حالة )معدؿ التنفيذ، كىو معدؿ الفائدة اؼبضموف  
 ؛(خيار البيع

تاريخ االتفاؽ، تاريخ سرياف )االستحقاقات الوسيطة، أم عدد اؼبرات اليت ربتسب فيها تدفقات الفائدة  
 ؛(العقد، تاريخ احتسادبعدؿ الفائدة اؼبرجعي، كتواريخ دفع فرؽ اؼبعدالت

 نسبة العبلكة اؼبدفوعة كتاريخ دفعها؟ 

العملة اليت وبرر هبا العقد  

كل ما كرد حوؿ اؼبشتقات اؼبالية اؼبتعلقة بإدارة ـباطر معدؿ الفائدة، من  كباكؿ تلخيص (01-02)من خبلؿ الشكل 
، مث الفصل الرابع اؼبتعلق (FR4الضمانات أك اتفاقيات معدؿ الفائدة اؼبؤجل ) اؼبتعلق بالعقود اآلجلة الثاينالفصل 

عقدم خيار )، كصوال إذل الفصل اػبامس اؼبتعلق بعقود اػبيار (IRSمبادلة معدؿ الفائدة )باؼببادالت أك اؼبقايضات 
 ، حيث يتسٌت للطالب إجراء مقارنة بُت ـبتلف ىذه العقود CAP / FLOOR )الشراء كالبيع على معدؿ الفائدة 
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عقود سوؽ الًتاضي إلدارة ـباطر معدؿ الفائدة : (02-02)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منتجات سوؽ الًتاضي 
 

عقود اؼببادالت 
.  مبادالت العملية

. IRSمبادالت معدؿ الفائدة 

 

عقود اػبيار على معدالت 
 الفائدة

Floor / Cap/Collar 

Swaption 

 

 العقود اآلجلة
 FR4ضمانات اؼبعدالت 
 

من خطر معدؿ الفائدة  (التغطية اؼبضاربة: اؽبدؼ
IRS : معدؿ فائدة ثابت دبعدؿ فائدة متغَت دببادلةعقود تسمح 

FRA : مستقبلية  (توظيف)إقراض /  معدؿ الفائدة على عملية اقًتاض بتثبيتعقود تسمح .
Floor :  التوظيفمقابل دفع عبلكة )عند اإلقراض  (قاعدة) األدىنعقود تسمح بتحديد معدؿ الفائدة

Cap :  عند االقًتاض مقابل دفع عبلكة (مقف) األقصىعقود تسمح بتحديد معدؿ الفائدة .
Collar :(اسًتاتيجية دكة للتقليل من تكلفة اؼبشتق اؼبارل) ؼبعدالت الفائدة  ؾباؿعقود ككبة من العقدين السابقُت، تسمح بتحديد .
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، Out of the money إذا كاف خارج القيمة ق يكوف اخبار ببل قيمة عند تسعَت:(غَت مريح)اػبيار اػباسر - ثانيا 

كذلك عندما تنخفض أسعار األسهم اؼبكونة لو عن سعر التنفيذ يف حالة خيار الشراء أك عندما ترتفع أسعار األسهم 
اؼبكونة لو عن سعر التنفيذ يف حالة خيار البيع، إذ ال يوجد من يهتم بو يف ىذه اغبالة كوف الصفقة ستؤكؿ إذل اإللغاء، 

ما داـ السوؽ يتيح إمكانيات كفرص أفضل 
 يسمى أيضا اختيار اؼبتكافئ، كذلك عندما تبقى أسعار األسهم على حاؽبا، دبعٌت أف سعر :اػبيار اؼبتعادؿ– ثالثا 

 At the moneyالسوؽ عند التنفيذ يساكم سعر التنفيذ كيكوف اػبيار يف ىذه اغبالة خيار يف القيمة 
حاالت خيار البيع كخيار الشراء حسب سعر السوؽ  : (05 - 02)اعبدكؿ 

 خيار البيع خيار الشراء اؼبقارنة السعرية
S>K 

 
داخل / خيار مربح

القيمية 
In the 

money 
 Out of theخيار خاسر 

money 
 

S=K 
 

 At theيف القيمة /خيار متعادؿ 
money 

 At the moneyخيار متعادؿ 

S>K 
 

خارج / خيار خاسر
القيمة 

Out of the 
money 

 In the moneyخيار مربح 

  آلية التعامل خبيار الشراء4 - 1
اغبق دكف االلتزاـ بأف  (كىو الطرؼ الذم يرغب يف شراء األسهم)يعطي عقد خيار الشراء ألصحاب اػبيار 

عددا من األسهم، بسعر تنفيذ ؿبدد مسبقا يسمي سعر التنفيذ، حبيث يتوقع  (بائع األسهم)يشًتم من ؿبرر اخبار 
صاحب اػبيار ارتفاع القيمة السوقية لؤلسهم الحقا، كيسعى من خبلؿ شراء عقود خيار الشراء إذل التحوط من ىذا 

. االرتفاع
ينص العقد على شراء األسهم بسعر التنفيذ مهما كاف سعر األسهم يف السوؽ عند تاريخ االستحقاؽ أك خبلؿ 

، إذا ما ربققت توقعات صاحب اػببار كارتفعت أسعار األسهم كقرر التنفيذ، (حسب نوع اػبيار)فًتة االستحقاؽ 
مقابل حصوؿ ؿبرر اػببار على تعويض أك عبلكة مدفوعة عند التعاقد، تعوضو عن رىن رغبتو يف التنفيذ أك عدـ التنفيذ، 

فيكوف ملزما يبيع األسهم ؿبل التعاقد إذا ما قرر صاحب اػبيار التنفيذ  
فيما يلي نعرض طريقة حساب نتائج طريف العقد يف حاليت ارتفاع كالبفاض سعر األسهم، لنعرؼ االذباه العاـ 

ؽبذه النتائج بناء على حركة السعر 
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صاحب اػبيار - أكال 
 ىي اغبالة اليت تكوف فيها توقعات صاحب اػبيار قد ربققت، فيقرر تنفيذ الصفقة، أم :حالة ارتفاع أسعار األسهم- أ

يف ىذه اغبالة يكوف قد حصل على أسهم . حصل على األسهم من البائع من خبلؿ عقد اػبيار كبالسعر احملدد مسبقا
مرتفعة، كىو ما يعٍت إمكانية ربقيق نتيجة رأظبالية ناذبة عن فرؽ األسعار  (تاريخ االستحقاؽ)قيمتها السوقية اآلف يف 

، كسوؼ تكوف ىذه األرباح الرأظبالية مرتفعة كلما كاف االرتفاع يف سعر األسهم كبَتا، علما (سعرالشراء- سعر البيع )
سبثلت يف العبلكة اؼبدفوعة عن كل منهم عند التعاقد  (اػبيار)أف تكلفة ىذه الصفقة 

 -((سعر السهم يف عقد اػبيار)سعر التنفيذ -سعر السهم يف السوؽ )= النتيجة عن السهم الواحد 
العبلكة اؼبدفوعة 

عدد اػبيارات x حجم اػبيار الواحدXالنتيجة عن السهم الواحد =  النتيجة عن الصفقة 
P= [S - K) - π] x 10xN 

 ىي اغبالة اليت دل تتحقق فيها توقعات صاحب اخبار، فيقرر عدـ تنفيذ الصفقة، :حالة البفاض أسعار األسهم- ب 
من البائع من خبلؿ عقد اػبيار كبالسعر احملدد مسبقا الذم يعد األف سعرا  (إذا كاف يريد الشراء)أم عدـ شراء األسهم 

يف ىذه اغبالة يقرر صاحب اخيار عدـ تنفيذ الصفقة كيتحمل . مرتفعا مقارنة مع سعر األسهم يف السوؽ
 بذلكخسارةقيمةالعبلكةاؼبدفوعةعندالتعاقد

العبلكة اؼبدفوعة =   -النتيجة عن السهم الواحد 
عدد اػبيارات x حجم عقد اػبيارxالنتيجة عن السهم الواحد = النتيجة عن الصفقة 

P = (-π) x 10xN 
 ؿبرر اػبيار- ثانيا 

 عندما يقرر صاحب اػبيار تنفيذ الصفقة كشراء األسهم من خبلؿ عقد اػبيار فما على :حالة ارتفاع أسعار األسهم- أ
ؿبرر اػبيار سول االمتثاؿ لذلك رغم اػبسائر اليت يتكبدىا، سوؼ تكوف اػبسائر مرتفعة كلما كاف مقدار االرتفاع يف 

. سعر األسهم كبَتا، كسوؼ تعوض اغببلكة جزئيا عن تلك اػبسائر
العبلكة  + (سعر التنفيذ  سعر السوؽ)= النتيجةعن السهم الواحد 

: يبكننا قراءة ىذه اؼبعادلة بالشكل التارل
العبلكة النتيجة عن  + (سعر شراء األسهم)سعر السوؽ - سعر بيع األسهم )سعر التنفيذ )= النتيجة عن السهم الواحد 

 عدد اػبيارات x10 xالنتيجة عن السهم الواحد = الصفقة 
P = [(K - S) + π] x 10xN 
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 .يقرر صاحب اػبيار عدـ تنفيذ الصفقة : حالة البفاض أسعار األسهم- ب 
العبلكة = النتيجة عن السهم الواحد 

عدد اػبيارات Xx 10النتيجة عن اؼبهم الواحد= النتيجة عن الصفقة 
P = (π) x 10 xN 

 آلية التعامل خبيار البيع 5- 1
اغبق  (كىو الطرؼ الذم ينوم بيع األسهم أك الذم يسعى غبماية األسهم)يعطي عقد خيارالبيع لصاحب اػبيار 

ؿبدد مسبقا پسمى سعر التنفيذ، حبيث . عددا من األسهم، بسعر تنفيذ (مشًتم األسهم)دكف االلتزاـ بأف يبيع حملرراػبيار
يتوقع صاحب اػبيار البفاض القيمة السوقية لؤلسهم الحقا، كيسعى من خبلؿ شراء عقود خيار البيع إذل التحوط من 

ىذا االلبفاض 
ينص العقد على بيع األسهم بسعر التنفيذ مهما كاف سعر السوؽ عند تاريخ االستحقاؽ أك خبلؿ فًتة االستحقاؽ 

، إذا ما ربققت توقعات صاحب اػبيار كالبفضت أسعار األسهم كقرر التنفيذ، مقابل حصوؿ ؿبرر (حسب نوع اػبيار)
اػبيار على عبلكة مدفوعة عند التعاقد، تعوضو عن رىن رغبتو يف التنفيذ أك عدـ التنفيذ، فيكوف ملزما بشراء األسهم 

ؿبل التعاقد إذا ما قرر صاحب اػبيار التنفيذ 
:  نتائج الطرفُت يف الصفقة تتحدد كما يلي

صاحب اػبيار  - أكال 
. ربققت توقعاتو، يقرر تنفيذ الصفقة :حالة البفاض أسعار األسهم- أ

العبلكة –  (سعر التنفيذ سعر السوؽ)= النتيجة عن السهم الواحد 
عدد اػبيارات Xx 10النتيجة عن السهم الواحد=  النتيجة عن الصفقة 

P = [(K - S) -π ] x 10 xN 
 دل تتحقق توقعاتو، يقرر عدـ تنفيذ الصفقة  :حالة ارتفاع أسعار األسهم- ب 

العبلكة  = النتيجةعن السهم الواحد 
 عدد اػبياراتXx 10النتيجة عن السهم الواحد= النتيجة عن الصفقة 

P = (-π) x 10xN 
ؿبرر اػبيار - ثانيا 

 . يقرر صاحب اػبيار تنفيذ الصفقة :حالة البفاض أسعار األسهم-  أ
العبلكة  + (سعر السوؽ  سعر التنفيذ)= النتيجة عن السهم الواحد 

عدد اػبيارات 10x× النتيجة عن السهم الواحد =  النتيجة عن الصفقة
P=[(S - K)+π]x 10xN 
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  يقرر صاحباػبيار عدـ تنفيذ الصفقة:حالة ارتفاع أسعار األسهم- ب 
  العبلكة= النتيجة عن السهم الواحد 

 آلية التعامل خبيار البيع5-1
 (كىو الطرؼ الذم ينوم بيع األسهم أك الذم يسعى ضباية األسهم)يعطي عقد خيار البيع لصاحب اػبيار 

عددا من األسهم، بسعر تنفيذ ؿبدد مسبقا يسمى سعر  (مشًتم األسهم)اغبق دكف االلتزاـ بأف يبيع حملرر اػبيار 
التنفيذ، حبيث يتوقع صاحب اػبيار البفاض القيمة السوقية لؤلسهم الحقا، كيسعى من خبلؿ شراء عقود خيار البيع إذل 

التحوط من ىذا االلبفاض 
ينص العقد على بيع األسهم بسعر التنفيذ مهما كاف سعر السوؽ عند تاريخ االستحقاؽ أك خبلؿ فًتة االستحقاؽ 

، إذا ما ربققت توقعات صاحب اػبيار كالبفضت أسعار األسهم كقرر التنفيذ، مقابل حصوؿ ؿبرر (حسب نوع اػبيار)
اػبيار على عبلكة مدفوعة عند التعاقد، تعوضو عن رىن رغبتو يف التنفيذ أك عدـ التنفيذ، فيكوف ملزما بشراء األسهم 

ؿبل التعاقد إذا ما قرر صاحب اػبيار التنفيذ 
: نتائج الطرفُت يف الصفقة تتحدد كما يلي

صاحب اػبيار -  أكال 
.  ربققت توقعاتو، يقرر تنفيذ الصفقة:حالة البفاض أسعار األسهم- أ

العبلكة –  (سعر التنفيذ سعر السوؽ)= النتيجة عن السهم الواحد 
عدد اػبيارات x10 xالنتيجة عن السهم الواحد =  النتيجة عن الصفقة 

P = [(K - S) - π] x 10xN 
.  دل تتحقق توقعاتو، يقرر عدـ تنفيذ الصفقة:حالة ارتفاع أسعار األسهم- ب 

العبلكة  = - النتيجة عن السهم الواحد 
 ؿبدد اػبياراتx10 xالنتيجة عن السهم الواحد = النتيجة عن الصفقة 

P = (-π ) x 10xN 
ؿبرر اػبيار - ثانيا 

 . يقرر صاحب اػبيار تنفيذ الصفقة :حالة البفاض أسعار األسهم-  أ
العبلكة  + (سعرالتنفيذ-سعر السوؽ)= النتيجة عن السهم الواحد 

عدد اػبيارات x10 xالنتيجة عن السهم الواحد= النتيجة عن الصفقة 
P=[(K - S) +π] x 10xN 
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 .  يقرر صاحب اػبيار عدـ تنفيذ الصفقة:حالة ارتفاع أسعار األسهم- ب 
 العبلكة =النتيجة عن السهم الواحد 

 خيارات  عددx 10× النتيجة عن السهم الواحده = النتيجة عن الصفقة 
P = (π) x 10xN 

 
 
 

 نتائج الطرفُت يف عقد خيار الشراء: (03-02)شكل رقم 
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ملخص لوضعية طريف العقد يف حالة خيار البيع : (06-02)اعبدكؿ 
: البفاض أسعار األسهم يف السوؽ اؼبالية 

 التنفيذ
عدـ :ارتفاع أسعار األسهم يف السوؽ اؼبارل

 التنفيذ

ػببار
ب ا

صاح
 :

ئع 
البا

 

ربققت توقعاتو بشأف البفاض سعر  
عندماتنخفض أسعار األسهم )األسهم

يتعرض مالك األسهم ػبسارةرأظبالية 
من خبلؿ خسارة األسهم جزء من 

قيمتها، كىوما يدفعو للتغطية من 
 (خبلؿ اػبيارات

يقرر تنفيذ الصفقة كبيع األسهم من  
خبلؿ عقد اػبياربدفع العبلكم عند 
 التعاقد كبسعر التنفيذ اؼبعلن يف العقد

 يدفع العبلكة عند التعاقد 
وبقق عوائد متزايدة، حسب درجة  

 البفاض سعر األسهم يف السوؽ
 (عوائد)يبدأ يف ربقيق نتائج إهبابية  

عندما ينخفض سعر السهم يف 
السوؽ عن سعر التنفيذ بقيمة 

 .العبلكة

دل تتحقق توقعاتو بشأف البفاض سعر  
 األسهم

يقرر عدـ تنفيذ الصفقة أم عدـ بيع  
األسهم من خبلؿ عقده اػبيار، ألف 

بيع األسهم مباشرة يف السوؽ 
 .اؼباليأفضل ما داـ سعرىا قد ارتفع

 يدفع العبلكة عند التعاقد 
 يتعرض ػبسارة ثابتة بقيمة العبلكة 

ػبيار
رر ا

ؿب
 :

ًتم 
ؼبش

ا
 

دل تتحقق توقعاتو بشأف ارتفاع سعر  
 األسهم يف السوؽ

يلتـز بقرار صاحب اػبيار أم يشًتم  
 .األسهم ؿبل التعاقد بسعر التنفيذ

وبصل على العبلكة، اليت زبفف نسبيا  
 .من خسائره

تكوف اػبسائر متزايدة، حسب درجة  
 البفاض سعراألسهم يف السوؽ اؼبارل

ربققت توقعاتو بشأف ارتفاع سعر  
 األسهم يف السوؽ اؼبارل

يستفيد من عدـ تنفيذ الصفقة، كىو ما  
كاف يهدؼ إليو منذ البداية لبلستفادة 

 من قيمة العبلكة
 وبقق عائدا ثابتا بقيمة العبلكة 
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  الغرض من التعامل بعقود اػبيار6 - 1

تتعدد الدكافع من االعتماد على اػبيارات اؼبالية من قبل اؼبستثمرين، كلكنها يف الغالب تصب يف عمليات 
اؼبراجحة، اؼبضاربة، كالتغطية : السوؽ األساسية

 بالنسبة ؼبشًتم اػبيار : 
: يسعى مشًتم العقد من خبلؿ عقود اػبيارات إذل ربقيق ىدؼ من األىداؼ التالية 

االستثمار ) وبتاج اؼبتعاملوف يف األسواؽ اؼبالية إذل التحوط من تقلبات األسعار عنده مباشرة عملية استثمار مارل :التغطية
، أك عند السعي إذل التغطية على (األسهم)، دبعٌت كجود رغبة مؤجلة التنفيذ يف اغبصوؿ على األداة اؼبالية (يف األسهم

يف ىذه اغباالت ال يبكن إلغاء اػبطر سباما كلكن يبكن ربويلو إذل الطرؼ اؼبقابل من خبلؿ . (أسهم فبلوكة)استثمار قائم 
. أخذ مركز طويل يف عقد اػبيار ك شراء ىذا العقد، كىي اسًتاتيجية من اسًتاتيجيات إدارة اؼبخاطر

، أك كجود نية إلعادة بيعها (نية التملك)يبكن لعملية التغطية أف تكوف متعلقة باالحتفاظ بتلك األسهم 
. كاالستفادة من فركقات األسعار كربقيق أرباح عادية

 (اؼبسانبُت)تستخدـ خيارات الشراء على األسهم كذلك يف عملية التسيَت اإلدارة مشاكل الوكالة بُت اؼببلؾ 
عرب تعظيم قيمة )كاؼبسَتين، فقد منح خيارات الشراء كتحفيز للمسَتين بغية إدماجهم تلقائيا يف عملية ربسُت األداء 

يبكن االستفادة من ىذه اػبيارات . ، ألف قيمة اػبيارات يف السوؽ اؼبارل مرتبطة بقيمة األسهم(األسهم يف السوؽ اؼبارل
من قبل اؼبسَتين يف اغبصوؿ على أسهم رأس اؼباؿ يف الشركة اليت يديركنا لتصبح لديهم حصن ملكية أك يبكنهم بيعها يف 

برامج )البورصة 
Stock – options) 

 اػبيارات أدكات مالية كعقود يبكن تداكؽبا كالتفاكض عليها حبد ذاهتا باعتبارىا عقودا :اؼبضاربة على اػبيارات
مالية قابلة للتداكؿ كاؼبتاجرة، كتكاد تكوف عملية اؼبتاجرة باػبيارات كالتفاكض عليها اؽبدؼ األساسي من الدخوؿ يف 

، كيف أم كقت خبلؿ جلسات التداكؿ (طريف اؼبعاملة)يبكن للمستثمرين يف عقود اػبيار . مثل ىذه العمليات اؼبشركطة
من خبلؿ الوسطاء اؼباليُت كالتفاكض على اػبيارات بيعا كشراء،  (مراكزىم)يف البورصة، فتح أك إغبلؼ كضعياهتم 

كيبكنهم االستفادة من اؼبزايا اؼبتاحة يف أسواؽ اؼبشتقات اؼبالية كاؼبتمثلة يف 
 توحيد قواعد كآليات التعامل باختيارات حسب كل ؾبموعة من األصوؿ الضمنية؛ 

كجود نشرات سعرية من خبلؿ الشاشات االلكًتكنية اؼبوجودة على مستول البورصة لعرض أسعار البيع كالشراء  
 اللحظية
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 ؛(من خبلؿ دكر غرفة اؼبقاصة)البفاض مستول اؼبخاطر، خاصة اؼبتعلقة بالطرفاؼبقابل  

 . توفَت مستول عاؿ من السيولة نتيجة الطابع اؼبعيارم النمطي للخيارات 

يبكن أيضا اؼبضاربة على األصوؿ الضمنية اؼبكونة للخيار بالصعود أك النزكؿ من خبلؿ االستفادة من فركقات  
 .األسعارخبلؿ فًتة االستحقاؽ

 بالنسبة حملرر اػبيار 

، اؼبضاربةىو  (سواء كاف بائعا أك مشًت)إف اؽبدؼ األساسي للطرؼ اؼبقابل يف الصفقة اؼبتمثل يف ؿبرر اػبيار 
من خبلؿ اغبصوؿ على العبلكة كاالستفادة من عدـ تنفيذ اػبيار، نتيجة كجود توقعات معاكسة لتوقعات صاحب اػبيار 

تتيح اػبيارات اؼبالية للمحررين يف ىذه العقود فرصة االستفادة من عائد ثابت متمثل يف العبلكة . يراىن عليها احملرركف
، من عملية رمزية يف حالة عدـ تنفيذ عقد اػبيار، حيث ال توجد صفقة حقيقية نتج عنها أم تدفق (سعر اػبيار)

نقدم، خاصة أهنم دل يدفعوا أم مبلغ للدخوؿ إذل ىذه الصفقة، كما أهنم قد ال يبلكوف األسهم ؿبل التعاقد، كلكنهم 
 .يف اؼبقابل يتحملوف كضعيات خطر مرتفعة
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 :خبلصة  الفصل الثاين 
قبحت األسواؽ اؼبالية إذل حد بعيد يف عملية تعبئة اؼبدخرات كاجتذاب اؼبستثمرين الدكليُت، كىي أسواؽ برزت خبلؿ    

. العشريتُت اؼباضيتُت كأحد األقطاب اؼبهمة يف االقتصاد العاؼبي كاؼبؤثرة على ىيكل تدفقات رؤكس األمواؿ دكليا
 التطرؽ إذل الفصل يف ىذه نتكاؼبشتقات اؼبالية تعترب من أىم األدكات اؼبالية لتجنب ـباطر السوؽ اؼبختلفة، لذلك حاكؿ

 .اؼباليةتداكؿ األدكات اؼبالية اؼبشتقة يف األسواؽ 
كقياس التباين كاالكبراؼ اؼبعيارم لعوائد السوؽ  CAPM من خبلؿ تطبيق مبوذج تسعَت األصوؿ الرأظبالية       

 .اؼبارل
كما يوضح اؼبخاطر . يتعّرض البحث ؼبفهـو اؼبشتقات اؼبالية كأنواعها يف اؼبنظومة األمريكية، األكربية كالدكؿ اإلسبلمية ك

تبُت الدراسة اؼبوقف القانوين اؼبقارف من . القانونية كاالقتصادية ؽبذه األدكات اؼبالية اليت تنطوم على بذكر أزمة نظاـ مارل
 .التعامل هبذه العقود

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث 
 اؽبندسة اؼبالية االسبلمية
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 :سبهيد 
تزايد االىتماـ يف الوقت اغبارل بأساليب التمويل دبختلف أشكاؽبا نظرا ؼبا يشهده العادل من توسع يف 

االستثمارات بشقيها اؼبباشرة كغَت اؼبباشرة كيف نفس الوقت تسارعت كتكررت حلقات دخوؿ األسواؽ اؼبالية يف 
أزمات مالية كىذا ما استلـز ضركرة ربسُت عمل ىذه األسواؽ كحشد اؼبدخرات كضخها يف الدكرات االقتصادية 

كما تزايد االىتماـ بالبحث عن األدكات اؼبالية البديلة لتخطي أثار األزمة األمر الذم كجو األنظار . بشكل كفء
للنظاـ اإلسبلمي القائم على اؼبشاركة كبديل أفضل ؼبا يتوفر عليو من آليات من شأهنا كبح ـباطر اؼبنتجات اؼبالية 
الربوية كبالتارل اغباجة اؼباسة إذل ابتكار كتطوير أدكات مالية ذبمع بُت اؼبصداقية الشرعية كالكفاءة االقتصادية يف 

. إطار ما يعرؼ باؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية
:   تاريخ اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية- 1

كردبا كاف توجيو . يف الواقع فالصناعة اؼبالية اإلسبلمية كجدت منذ أف جاءت الشريعة بأحكامها اؼبطهرة
النيب صلى اهلل عليو كسلم لببلؿ اؼبازين رضي اهلل عنو حيث أراد أف يبادؿ التمر اعبيد بالتمر الردمء، فقاؿ صلى 

إشارة إذل أنبية البحث عن حلوؿ تليب ". ال تفعل، بع اعبمع بالدراىم كاشًت بالدراىم جنيبا: "اهلل عليو كسلم
. اغباجات االقتصادية دكف إخبلؿ باألحكاـ الشرعية

لكّن من اؼببلحظ أف الشريعة اإلسبلمية دل تأت بتفصيل ىذه اغبلوؿ، كإمبا جاءت بتفصيل ما ال وبل 
. من اؼبعامبلت اؼبالية، كىذا يتفق مع القوؿ أف األصل يف اؼبعامبلت اغبل إال ما عارض نصا أك حكما شرعيا ثابتا
كعليو فالشريعة اإلسبلمية دل ربجر دائرة االبتكار، بل على العكس حجرت دائرة اؼبمنوع، كأبقت دائرة اؼبشركع 

. متاحة للجهد البشرم يف االبتكار كالتجديد
كاؼبتتبع لتاريخ اؼبعامبلت اإلسبلمية هبد أف عقد الستينات كبداية السبعينات شهد دراسات إلنشاء بنوؾ 
إسبلمية تلبية لرغبة اجملتمعات يف إهباد صيغة للتعامل اؼبصريف بعيدا عن شبهة الربا كبدكف استخداـ سعر الفائدة، 

مث فًتة التسعينات اليت سبيزت باالنتشار الدكرل للصناعة اؼبالية اإلسبلمية كاليت أدت إذل إهباد تشكيلة من اؼبنتجات 
اؼبتوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كما ظهرت مؤسسات إسًتاتيجية داعمة للصناعة اإلسبلمية اؼبالية مثل 

، اجمللس العاـ للبنوؾ (ماليزيا  )ىيئة احملاسبة كاؼبراجعة للمؤسسات اإلسبلمية، ؾبلس اػبدمات اإلسبلمية
كىي  ... (LMCالبحرين )، كمركز السيولة اؼبالية للمصارؼ اإلسبلمية(البحرين)كاؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية 

. مؤسسات كىيئات مت إنشاؤىا بغرض دعم، كتوثيق سبل التعاكف كالًتابط بُت البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية
كيبكنها أف تقود العمل اؼبصريف اإلسبلمي من خبلؿ تفعيل أدكارىا هبدؼ ربقيق التكامل اؼبصريف اإلسبلمي، 

كيعترب إنشاء ؾبلس اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية التابعة لصندكؽ النقد الدكرل تتوهبا القبازات العقد األخَت من القرف 
. العشرين كاعًتافا من اؼبنظمات الدكلية بوجود ىذه الصناعة كحقيقة قوية ال يبكن ذباىلها
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 : تعريف اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية- 2
ىي عبارة عن ؾبموعة من : "كل التعاريف اؼبعطاة للهندسة اؼبالية اإلسبلمية تصب يف التعريف التارل

األنشطة اليت تتضمن عمليات التصميم كالتطوير كالتنفيذ لكل األدكات كالعمليات اؼبالية اؼببتكرة، كما يلـز ذلك 
" من صياغة غبلوؿ إبداعية ؼبشاكل التمويل يف إطار ؿبددات كموجهات الشرع اإلسبلمي اغبنيف

كيبلحظ من ىذا التعريف انو مطابق لتعريف اؽبندسة اؼبالية التقليدية كالفرؽ ىو أف اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية زبضع 
. األحكاـ الشريعة

: كىذا التعريف يشَت إذل أف اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية تتضمن العناصر التالية
 ابتكار أدكات مالية جديدة. 
 ابتكار آليات سبويلية جديدة. 
  ابتكار حلوؿ جديدة لئلدارة التمويلية مثل إدارة السيولة أك الديوف أك إعداد صيغ سبويلية ؼبشاريع

 .معينة تبلئم الظركؼ احمليطة باؼبشركع
  أف تكوف االبتكارات اؼبشار إليها سابقا، سواء يف األدكات أك العمليات موافقة للشرع مع االبتعاد

 .بأكرب قدر فبكن عن االختبلفات الفقهية، أم تتميز باؼبصداقية الشرعية
كعليو من خبلؿ ما سبق يبكن القوؿ أف اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية ىي ابتكار غبلوؿ مالية كفق قواعد 

. الشرع اإلسبلمي كتوجيهاتو
:  أسس اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية- 3

يبكن تفصيل األسس اليت تقـو عليها اؽبندسة اؼبالية كفق اؼبنهج اإلسبلمي إذل أسس عامة كأسس خاصة 
 : كما يلي
كتتمثل فيما يلي: األسس العامة للهندسة اؼبالية  :
الربا يف اللغة الزيادة، كاؼبقصود بو ىنا ىو الزيادة على رأس اؼباؿ، قلت أك كثرتيعترب حبث الربا :  ربرًن الربا

مشبعا من النواحي الشرعية كمؤصبل كمسندا يف كتب الفقو، الغوص فيو ليس سهبل للكثَتين خاصة غَت 
بأسلوب يتناسب . اؼبختصُت بالعلـو الشرعية ؽبذا قبد من االقتصاديُت من حاكؿ إهباد مباذج إلعادة تقدًن الربا

 .كاللغة العلمية اؼبعاصرة
اؼبقصود هبا إطبلؽ اغبرية لؤلعواف االقتصاديُت يف أف يعقدكا يف العقود ما يركف، كبالشركط اليت :  حرية التعاقد

. يشًتطوهنا غَت مقيدين إال بقيد كاحد كىو أال تشمل عقودىم على أمور قد هنى عنها الشرع اإلسبلمي
يعٍت من غَت عسر أك حرج أم بدكف مشقة، كاؼبراد من اغبرج الضيق، كتتضح أنبية ىذه :  التيسَت كرفع اغبرج

القاعدة كذلك يف أف تقييد األفراد كاؼبتعاملُت بالعقود القديبة فيو حرج كتضييق عليهم، ألهنا ال تفي بكل 
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من ىنا برزت ضركرة اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية كأنبيتها يف تطوير تلك العقود يف . احتياجاهتم كىي متنوعة كمتزايدة
 .إطار موجهات الشرع اإلسبلمي

 االستحساف ىو باب غبرية التعاقد كىو سرياف اؼبصاحل اليت :  (اؼبصاحل اؼبرسلة)االستحساف كاالستصبلح
 .يقرىا الشرع، أما اؼبصاحل اؼبرسلة أك االستصبلح فهو األخذ بكل أمر فيو مصلحة

كقد هنى الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عن بيعتُت بُت طرفُت تكوف :  التحذير من بيعتُت يف بيعة كاحدة
كترجع أنبية ىذه القاعدة يف كوهنا تضمن . ؿبصلتها بيعة من نوع ثالث ينبغي النظر إليها دبقياس البيعة الثالثة

 .باإلضافة إذل السبلمة الشرعية الكفاءة االقتصادية للمعامبلت اؼبالية
توجد أربعة أسس خاصة للهندسة اؼبالية اإلسبلمية ىي: األسس اػباصة للهندسة اؼبالية اإلسبلمية: 
كيقصد هبا أف تكوف اغباجات اليت يتطلبها السوؽ معركفة ؼبن يقـو باالبتكار كالتطوير :  الوعي بالسوؽ

لؤلدكات كاألكراؽ اؼبالية باإلضافة إذل ربقيق الًتاضي بُت صبيع األطراؼ، الف اؽبندسة اؼبالية هتدؼ إذل تلبية 
. االحتياجات اؼبختلفة عبميع األعواف االقتصاديُت مع استفادة صبيع ىؤالء األعواف

اؼبقصود بو بياف اؼبعامبلت اليت يبكن أف تؤديها تلك األدكات اليت يتم ابتكارىا أك تطويرىا كذلك :  اإلفصاح
مع اإلشارة إذل أف االلتزاـ بالشريعة اإلسبلمية أم . لسد الثغرات اليت يبكن أف ينفذ منها اؼبتبلعبوف أك اؼبضاربوف

ميزة اؼبصداقية الشرعية للهندسة اؼبالية اإلسبلمية تشكل هبذا اػبصوص صماـ أماف بسبب انضباط قواعد الشريعة 
 .اإلسبلمية
أم كجود قدرة رأظبالية سبكن من الشراء كالتعامل:  اؼبقدرة. 
إذا كاف من اؼبمكن للهندسة اؼبالية اإلسبلمية أف تشًتؾ مع اؽبندسة اؼبالية التقليدية يف الوعي :  االلتزاـ

 .كاإلفصاح كاؼبقدرة، فاف االلتزاـ بالشريعة اإلسبلمية يعترب أساسا خاصا باألكذل كميزة ؽبا
:  مبادئ اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية- 4

التوازف، التكامل، اغببلؿ كاؼبناسبة كتفصيل كل كاحدة : عند اغبديث عن مبادئ اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية يتبُت لنا
: على حدل كالتارل

يرجع ىذا اؼببدأ إذل أف الشريعة اإلسبلمية سبتاز عن غَتىا من التشريعات كالقوانُت بقدرهتا كسبكنها من :  التوازف
ما بُت اؼبصاحل العامة كاؼبصاحل اػباصة، ربقيق الربح كالعمل اػبَتم، :  التوفيق بُت كافة الثنائيات اليت تسود اغبياة

 .اؼبنافسة كالتعاكف
يقصد بو عدـ الفصل بُت التفضيبلت الشخصية كاالعتبارات اؼبوضوعية، بُت تفضيبلت الزمن :  التكامل

كاؼبخاطرة كبُت توليد الثركة اغبقيقية، فالربا عزؿ لتفضيبلت الزمن عن توليد الثركة بينما الغرر عزؿ تلك اؼبتعلقة 
 .باؼبخاطرة
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أما ىذااؼببدأ فاؼبقصود بو تقرير أك تأكيد ما قرره فقهاء الشريعة من أف األصل يف :  اإلباحة أك اغببلؿ
اؼبعامبلت اغببلؿ فبل يبنع أك وبـر منها إال ما يبُت الدليل منعو، فإذا تبُت اؼبنع فهي غَت مباحة كإذا دل يوجد دليل 

 .منع فبل حاجة لدليل إباحة
تعٍت مبلئمة شكل اؼبنتج اؼبارل مع مضمونو كتوافق الوسائل مع اؼبقاصد كتقييم أم منتج مارل هبب :  اؼبناسبة

:  أف يبر دبرحلتُت
  النظر يف اؽبدؼ كالغاية منو، فاف كانت مقبولة ننظر يف اإلجراءات فاف دل تكن مقبولة فاؼبنتج اؼبارل غَت

 .مقبوؿ من البداية
 النظر يف اإلجراءات التعاقدية فاف كانت صحيحة كاف اؼبنتج مقبوال، كإال لـز مراجعة اإلجراءات. 
:  ؿبددات الصناعة اؼبالية اإلسبلمية- 5

ال يبكننا اعتبار األداة اليت يتم ابتكارىا أك تطويرىا من خبلؿ الصناعة اؼبالية كفق اؼبنهج اإلسبلمي 
:  إسبلمية إال يف حاؿ توفر ثبلثة شركط ىي

  االلتزاـ بشرط اؼبشاركة يف الربح أك اػبسارة يف نص كاضح كامل ال يقبل التأكيل كذلك على أساس
القواعد الشرعية اؼبعموؿ هبا يف عقود اؼبضاربة كالشركات، كىذا الشرط يعترب ضركريا لكنو غَت كاؼ، دبعٌت أف 

االلتزاـ بو ضركرة إسبلمية ال تقبل اعبدؿ كلكنو ال يكفي يف حد ذاتو لكي تصبح الورقة أك األداة اؼبالية اؼببتكرة 
 .فعبل يف ؾباؿ التطبيق

  أف ال يعاد دفق اؼبوارد اؼبعبأة عن طريق األكراؽ كاألدكات اؼبالية اليت أصدرت على أساس التخلي عن
شرط الفائدة الربوية إذل مؤسسات كشركات تتعامل بنظاـ الفائدة يف كل تعامبلهتا، كما ال هبب استثمار اؼبوارد 
النقدية لؤلكراؽ كاألدكات اؼبالية اإلسبلمية يف مشركعات تدر عوائد متفق عليها مقدما على سبيل التأكيد مع 

فمثل ىذه العوائد ال زبتلف عن الفوائد كاف ظبيت . عدـ اؼبشاركة يف ـباطرة النشاط الذم يدر ىذه العوائد
 .أرباحا
  ضركرة استثمار اؼبوارد التمويلية لؤلكراؽ يف مشركعات ؽبا أكلويات كاضحة يف ؾباؿ اؼبصلحة العامة

 .للمجتمع اإلسبلمي
:  مداخل اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية- 6

يبكن أف يكوف لصناعة اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية عدة مداخل لكنها يف الغالب األعم ال زبرج عن إحدل 
: اؼبقاربتُت التاليتُت
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كالذم يعٍت أف يتم سلفا ربديد النتيجة اؼبطلوبة من منتج اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية، كىي :  احملاكاة مدخل
عادة ال زبرج عن نفس النتيجة اليت وبققها منتج اؽبندسة اؼبالية التقليدية،  كبغض النظر عن اغبكم الشرعي ؽبذه 

اؼبنتجات اليت تثَت الكثَت من اعبدؿ فاف األسلوب اؼبتبع يف توليد أك خلق األكراؽ كاألدكات اؼبالية قائم على 
احملاكاة كالتقليد للمنتجات اؼبالية التقليدية، كإذا كاف من ابرز مزاياه السهولة كالسرعة يف تطوير اؼبنتجات، إذ أهنا 

ال تتطلب الكثَت من اعبهد كالوقت يف البحث كالتطوير، بل ؾبرد متابعة اؼبنتجات اؼبتداكلة يف السوؽ التقليدية 
 : كتقليدىا من خبلؿ توسيط السلع، إال أف سلبيات ىذا اؼبنهج كثَتة منها

  أف تصبح الضوابط الشرعية ؾبرد قيود شكلية ال حقيقة ربتها كال قيمة اقتصادية من كرائها، كىذا ما
يضعف قناعة العمبلء جبدكل اؼبنتجات اإلسبلمية كهبعل التمويل اإلسبلمي ؿبل شك كريبة، بل كتصبح 

تلك الضوابط عبئا كعائقا أماـ اؼبؤسسات اؼبالية، إذ ىي ال ربقق أم قيمة مضافة، بل ؾبرد تكلفة 
إضافية كمن الطبيعي يف ىذه اغبالة أف ربمل اؼبؤسسات اؼبالية العميل عبء ىذه التكلفة لتكوف 

اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية اؼبقلدة أكثر كلفة من اؼبنتجات التقليدية مع أهنا ربقق يف النهاية النتيجة 
 .نفسها

  إف اؼبنتجات اؼبالية اؽبادفة إذل ربقيق الفائدة الربوية تناسب الصناعة اؼبالية التقليدية كرباكؿ معاعبة
مشكبلهتا يف حُت أف ؿباكاة ىذه اؼبنتجات يستلـز التعرض لنفس اؼبشاكل كىذا بدكره يفرض على 

 .اؼبؤسسات اإلسبلمية يف النهاية تعاين من اؼبشكبلت كاألزمات اليت ترىق الصناعة اؼبالية التقليدية
  إف منتجات اؽبندسة اؼبالية التقليدية ىي جزء من منظومة متكاملة من األدكات كاؼبنتجات اؼبالية القائمة

على فلسفة كرؤية ؿبددة، كؿباكلة تقليد جوىر ىذه اؼبنظومة كأسسها يدفع اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية إذل 
ؿباكاة سائر أدكات اؼبنظومة كعناصرىا، كىو ما هبعلها مهددة باف تفقد ىويتها كتصبح تابعة باعبملة 

للهندسة اؼبالية التقليدية، كبذلك فاف كل اؼبشاكل كاألزمات اليت تعاين منها ىذه األخَتة ستنتقل بدكرىا 
إذل اإلسبلمية، فبدال من أف يكوف التمويل اإلسبلمي ىو اغبل للمشكبلت االقتصادية اليت يعاين منها 

عادل األعماؿ اليـو يصبح ؾبرد صدل كانعكاس ؽبذه اؼبشكبلت، كىذا التصور ال يعٍت أف صبيع اؼبنتجات 
اليت تقدمها اؽبندسة اؼبالية التقليدية غَت مناسبة للتمويل اإلسبلمي كلكن اؽبدؼ ىو تنبيو اؼبؤسسات 

كبُت . اؼبالية اإلسبلمية إذل ضركرة التمييز بُت اقتباس ما يتبلءـ مع فلسفة التمويل اإلسبلمي كمبادئو
 .ؿباكاة األساس الذم تقـو عليو اؼبنظومة التقليدية
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كيعٍت ىذا اؼبدخل بالبحث عن االحتياجات الفعلية للعمبلء كالعمل على تصميم :  األصالة كاالبتكار مدخل
اؼبنتجات اؼبالية اؼبناسبة ؽبا، شرط أف تكوف متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسبلمية، كىذا اؼبنهج يتطلب دراسة 

مستمرة الحتياجات العمبلء كالعمل على تطوير األساليب الفنية كالتقنية البلزمة كذلك لضماف الكفاءة 
االقتصادية للمنتجات اؼبالية، كما يتطلب كضع أسس كاضحة ؽبندسة مالية إسبلمية مستقلة عن التقليدية، 

كالشك أف ىذا اؼبنهج أكثر كلفة من منهج التقليد كاحملاكاة لكنو يف اؼبقابل أكثر جدكل كأكثر إنتاجية، كمن 
جهة ثانية فاف ىذا اؼبنهج وبافظ على أصالة اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية كما يسمح ؽبا باالستفادة من منتجات 

اؽبندسة اؼبالية التقليدية ما دامت تليب متطلبات اؼبصداقية الشرعية، كما يساعد ذلك على استكماؿ اؼبنظومة 
 .اؼبعرفية للصناعة اؼبالية اإلسبلمية

إضافة إذل أف االبتكار اؼبارل يعد من أىم اجملاالت اليت هتتم هبا إدارات البنوؾ الناجحة الف ىذا االبتكار هبعلها 
متواجدة بشكل فعاؿ يف السوؽ اؼبصرفية ؼبا فيو من ذبديد ؼبنتجاتو اؼبالية من اجل تلبية االحتياجات التمويلية 

اؼبعاصرة، لكن هبب أف يكوف لدل البنوؾ اإلسبلمية اسًتاتيجيات كاضحة كىادفة هبذا اػبصوص الف ىذه 
. االسًتاتيجيات تضبط عملية االبتكار اؼبارل بعيدا عن التخبط كالتناقض بُت األىداؼ كالتطبيق

 اؼبنتجات اؼبالية اإلسبلمية
 أىدافها ـبتلف زبدـ اليت اؼبالية اؼبنتجات من متنوعة تشكيلة توفَت إذل اإلسبلمية اؼبالية اؼبؤسسات تسعى
 اؼبنتجات أىم إذل التطرؽ اؼببحث ىذا خبلؿ من كسنحاكؿ االقتصاد، يف كاالستثمارم التمويلي اعبانب كتغطي
 كثالثا ثانيا كاؼبركبة اؼبشتقة اؼبالية اؼبنتجات أكال، شيوعا األكثر التمويلية اؼبنتجات بذكر كىذا اإلسبلمية اؼبالية

 .اإلسبلمي التصكيك

 :اؼبالية اؼبنتجات: أكال

: يلي كما أنبها إذل اؼبطلب ىذا كيتطرؽ ،الية ادل اؼبنتجات من العديد ىناؾ
 :اؼبعلـو باؽبامش التمويل صيغ  .1

  .اؼبعلـو باؽبامش التمويل صيغ أنواع أىم التارل الشكل يوضح
 
 
 
 
 
 
 



خلف اهلل بن يوسف.  د2019/2020 ،   اؼبوسم اقتصاد نقدم كبنكي: ، زبصصة االكذل ماسًت، السناؽبندسة اؼباليةؿباضرات يف   
 

 

 

72 

 
  . اؼبعلـو باؽبامش التمويل صيغ (01-03)الشكل

 
 

 
 :على باإلعتماد :اؼبصدر

  قضايا يف فقهية حبوث "كتاب يف منشور حبث ،"االستصناع عقد "األشقر، سليماف ؿبمد- 
 
 
 
 
 
 
 

  .240: ص ،1998عماف، النفائس، دار األكؿ، اعبزء األكذل،. الطبعة ،"معاصرة اقتصادية

: ص ص .2006 األردف، اغبديث، الكتب عادل األكذل، الطبعة ،"اإلسبلمية البنوؾ "خلف، حسن فليح-  
348-386.  
 أسامة، دار األكذل، الطبعة ،"كالتطبيق النظرية بُت اإلسبلمية اؼبصارؼ "اؽبييت، جدم رحيم الرزاؽ عبد- 

 . 515-514: ص ص 2006 األردف،

 سوريا الفكر دار األكذل الطبعة ،"كىم؟ أـ علم اإلسبلمي االقتصاد "مقحف، كمنذر إبراىيم ؿبمود عساف -
 . 179: ص 2002

 للمصارؼ الدكرل اؼبؤسبر ،"متجددة استثمارية كصيغة اإلجارة"اؽبوؿ، أبو منيزؿ يعقوب الدين ؿبي -
 . 10-06. 2010 جواف 16-15 كواالمبور،ماليزيا، العاؼبية، اإلسبلمية اعبامعة اإلسبلمية، اؼبالية كاؼبؤسسات

 :التالية اؼبعلـو باؽبامش التمويل صيغ أنواع الشكل من لنا يتبُت

  :باإلجارة التمويل  .2

 .عمل يف أجر من أعطيت ما كىو يؤجر، أجر من اإلجارة: لغة

ا  فشيئنا شيئنا يدفع معلـو بعوض معلومة مباحة مقصودة منفعة على عقد بأهنا اإلجارة تعريف يبكن: اصطبلحن
 فًتة خبلؿ ذلك للمؤجر، فبلوؾ أصل استخداـ يف اغبق اؼبستأجر دبقتضاىا يبنح طرفُت بُت تعاقدم اتفاؽ أهنا أك
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 .االتفاؽ حسب تدفع معلومة أجرة مقابل معينة زمنية

 لعمبلئها،فهي تقدمها اليت اؽبامة التمويل عمليات أساليب من كأسلوب اإلجارة اإلسبلمية البنوؾ تستخدـ
 العمليات ىذه ؿبل كيكوف  دبقابل منافعها الستيفاء تصرفهم ربت كضعها أجل من كاألصوؿ اؼبمتلكات تقتٍت
. ذاهتا لؤلصوؿ كليس األصوؿ ؼبنافع بيع كوهنا يف البيع عن اإلجارة زبتلف كبذلك األصل، أك العُت ال اؼبنفعة بيع
 نوعُت على باإلجارة التمويل وبتوم: 

 يكوف حيث بالبيع كالوعد اإلجارة كعقد البيع كعقد عقود، عدة من مركب عقد: بالتمليك اؼبنتهية اإلجارة/ أ
 رمزم بسعر أك ىبة العميل إذل األصل بتمليك تنتهي ؿبدكدة لفًتة كذلك اؼبستأجر ىو كالعميل اؼبؤجر ىو اؼبصرؼ

   اإلجارة مدة انتهاء بعد للمستأجر اؼبصرؼ قبل من بالبيع كعد أساس على
  مقابل الغَت إذل تأجَته هبدؼ الثابتة األصوؿ من أصل بشراء اؼبصرؼ خبللو من يقـو: التشغيلية اإلجارة/ ب

   .ثانية مرة تأجَته ليعيد للمصرؼ األصل بعدىا يرجع معينة زمنية مدة خبلؿ ؿبددة أقساط
    :باإلستصناع التمويل .3

 .صنعو إذل دعا الشيء كإستصنع العرب، لساف يف جاء الصنعة، طلب ىو لغة اإلستصناع :لغة

ا  الثمن ربديد مع الصانع، من سلعة صنع طلب أك للطلب كفقنا يصنع ما شراء ىو اإلستصناع عقد :اصطبلحن
  . اؼبطلوبة لؤلكصاؼ مطابقنا اؼبصنوع يكن دل إذا باػبيار، اؼبشًتم أك الطالب كيقـو

 استعماؿ يبكن كما ؿبددة، سلع لتصنيع التمويلية االحتياجات لتلبية األجل متوسط سبويبل الصيغة ىذه توفر
 .االستثمارية للمشركعات العامل اؼباؿ رأس لتمويل الصيغة ىذه

 ىذا كيشمل عليها االتفاؽ مت ؼبواصفات كفقنا معُت شيء بإنتاج البنك دبوجبو يتعهد عقد بأنو اإلستصناع يعرؼ
 عبهة منو جزء أك العمل ذلك يعهد أف للبنك كيبكن التسليم، كتاريخ سعر ككذلك التصنيع خطوات كل التعهد
 :نوعُت على باإلستصناع التمويل وبتوم كما كمسؤكلياتو إشرافو ربت تتخذه أخرل

 يتم حيث  كبَتة مالية موارد تتطلب اليت ياتؿالعم يف التمويل من النوع ىذا يستخدـ: بالدفعات اإلستصناع/ أ
  . أقساط على العملية شبن دفع

 اإلسبلمي اؼبصرؼ بُت األكؿ العقد يقـو عقدين، على التمويل من النوع ىذا يقـو: اؼبوازم اإلستصناع/ ب
 بإبراـ اؼبصرؼ يقـو مث  مؤجبل الثمن يكوف أف على معينة، دبواصفات سلعة إذل وبتاج آخر كطرؼ صانعا باعتباره

 معجبل فيو الثمن كيكوف األكؿ العقد يف اؼبوصوفة للسلعة اؼبستصنع صفة فيو يأخذ األكؿ عن منفصل ثاين عقد
  . العملية من رحبا وبقق كأف عليو اؼبتفق الوقت يف األكؿ للطرؼ السلعة بتسليم يلتـز أف على
  :بالَسلم التمويل  .4

 كأسلف الشيء يف كأسلم السلف، بتحريك كالسلم كالتسليف، كالًتؾ اإلعطاء معناه العرب لغة يف السلم: لغة
،ك أمد اذل معلومة سلعة يف فضة أك ذىبا تعطي أف كىو أسلف إذا كسلم أسلم كيقاؿ كاحد، دبعٌت  ك لسلمامعلـو
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. اؼباكردم ذكر  كما العراؽ، أىل لغة كالسلف  اغبجاز أىل لغة السلم أف إال كاحد، دبعٌت العربية اللغة يف السلف
 

ا  أنو ذلك كمعٌت عاجبل يعطى ببدؿ الذمة يف موصوؼ بيع عن عبارة ىو الفقهاء مصطلح يف السلم :اصطبلحن
 الذم الثمن ىو كالعاجل ؿبدد أجل بعد بتسليمها البائع يتعهد اليت اؼبباعة السلعة ىو فاآلجل بعاجل، آجل يبيع

 سبويبل يقدـ مؤجل بثمن البيع كاف فإذا اآلجل البيع عكس السلم عقد كيعترب العقد دبجلس كامبل اؼبشًتم يدفعو
 إذل اؼبشًتم من سبويبل يقدـ السلم فإف عليو، اؼبتفق الثمن لسداد ؿبدد أجل يبنحو حيث اؼبشًتم إذل البائع من

 اؼبباع لتسليم ؿبددة زمنية فًتة على البائع كوبص التعاقد عند مقدما الثمن يدفع الذم ىو اؼبشًتم ألف البائع
 .عليو اؼبتعاقد

 البدء قبل البلزمة اؼبالية اؼبوارد من وبتاجونو ما ؽبم يوفر حيث اؼبزارعُت لدل خاص بشكل السلم تطبيق انتشر
 للمنتجُت بالنسبة ىامة ثغرة أيضا يسد كلكن احملاكيج، بيع الفقهاء عليو أطلق كلذلك كأعماؽبم، نشاطهم يف

  :نوعُت على بالسلم التمويل وبتوم كاألعماؿ كأصحاب

 يتفق موعد يف آجبل فيو اؼبسلم كاستبلـ عاجبل، السلم ماؿ رأس بتقدًن دبوجبو اؼبصرؼ يقـو :العادم السلم/ أ
  .كالصناعيُت كاؼبزارعُت التجار مع التمويل من الصيغة هبذه التعامل يتم الطرفاف، عليو

 ببيع ذلك بعد يقـو مث مستقبلي، بتسليم موصوفة سلعة من كمية بشراء اؼبصرؼ فيو يقـو: اؼبوازم السلم/ ب
 بُت الفرؽ يف يتمثل ربح ربقيق من فيتمكن التسليم، موعد كبنفس أيضا موصوفة نفسها السلعة من فباثلة كمية

. البيع ككقت الشراء كقت السعرين
  :باؼبراحبة التمويل .5

 كأعطاه  بضاعتو أرحبو كقد رحبنا أعطيتو أم سلعتو على كأرحبتو: منظور ابن يقوؿ الربح، من مشتقة اؼبراحبة :لغة
  . ابينهم الربح أم مراحبة ماال

ا  تنقسم حبيث األمانة بيوع بُت من كىو معينة، زيادة إليو مضافا بثمنو الشيء بيع ىو اؼبراحبة بيع :اصطبلحن
 األصلي الثمن معرفة فيها يشًتط أمانة كبيوع للسلعة األصلي الثمن معرفة فيها يشًتط ال مساكمة بيوع إذل البيوع

 .للسلعة

 يبكن كما كاػبارجية الداخلية التجارة عمليات سبويل يف يستخدـ القصَت اؼبدل على سبويل أداة اؼبراحبة بيع يعد
. باؼبؤسسات أك باألفراد خاصنا ذلك كاف سواء كالقطاعات األنشطة ـبتلف على تطبيقو

 : نوعُت على باؼبراحبة التمويل وبتوم

 حبيث العقد ؿبل للسلعة مالكا يكوف الذم اإلسبلمي كاؼبصرؼ العميل بُت مباشرة يتم عقد :البسيطة اؼبراحبة/ أ
 .السوؽ ألحواؿ دراستو على بناءا يشًتم

 نقدا بشرائها يقـو الذم اإلسبلمي اؼبصرؼ من السلعة بشراء العميل خبللو من يلتـز عقد :اؼبركبة اؼبراحبة/ ب
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. عليها اؼبتفق كباؼبواصفات العميل طلب على بناءا ثالث طرؼ من
 كاػبسارة الربح يف باؼبشاركة التمويل صيغ: ثانيا 

 .كاػبسارة الربح يف باؼبشاركة التمويل صيغ أنواع أىم التارل الشكل يوضح

  اإلسبلمية اؼبصارؼ يف كاػبسارة الربح يف باؼبشاركة التمويل صيغ : (02-03)الشكل   
 

 :على باإلعتماد :اؼبصدر

 ،  األردف، للنشر، كائل دار األكذل، الطبعة ،"اإلسبلمي اؼبصريف العمل أساسيات "صواف، حسن ؿبمود -
 . 137:ص .2001: ص

 األكذل، الطبعة ،"اإلسبلمي الفقو يف اؼبعاصرة كتطبيقاهتا اؼبتناقصة اؼبشاركة "الكواؼبة، الكرًن عبد الدين نور -
 . 41.42: ص ص ، 2008 األردف،.  النفائس، دار

 اؼبنتجات لبعض نقدية دراسة اإلسبلمية اؼبصرفية الصناعة تطوير يف اؼبالية اؽبندسة دكر "لعمش، أماؿ -
 جامعة معمقة، كؿباسبية مالية دراسات زبصص التجارية، العلـو يف ماجستَت مذكرة ،"اإلسبلمية اؼبصرفية
 . 44-42: ص ص  2011/2012 .سطيف،

: التالية كاػبسارة الربح يف باؼبشاركة التمويل صيغ الشكل من لنا يتبُت
  :باؼبشاركة التمويل  -1

 كيقاؿ الشريكُت، ـبالطة سواء، كالشركة الشركة :منظور ابن يقوؿ حيث شرؾ، الكلمة مشاركة كلمة أصل: لغة
  اآلخر أحدنبا كشارؾ كتشاركا الرجبلف اشًتؾ كقد تشاركنا، دبعٌت اشًتكنا
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ا  من حصتو بتقدًن معُت مشركع يف منهما كل يساىم بأف أكثر أك شخصاف دبقتضاه يلتـز عقد ىي: اصطبلحن
 التجارية اجملاالت يف عمبلئو بتمويل خبلؽبا من البنك يقـو مصرفية صيغة كاؼبشاركة الربح، هبدؼ الستثمارىا اؼباؿ

  يف البنك مسانبة اؼببلغ ىذا كيبثل دفعات، على أك كاحدة دفعة اؼباؿ من مبلغ بتقدًن كذلك كالزراعية، كالصناعية
 أساسنا التمويل من الشكل ىذا كيقـو اؼبشاركة، يف مسانبتو يبثل اؼباؿ من مبلغ بتقدًن العميل يقـو كما اؼبشاركة

 على باؼبشاركة التمويل وبتوم* عناف شركة بصيغة اؼبشاركة صيغة ظبية كلذلك ،بالغـر الغنم الفقهية القاعدة على
 :نوعُت

 أف على الزراعية، أك الصناعية أك اإلنتاجية اؼبشركعات ماؿ رأس يف باؼبسانبة اؼبصرؼ يقـو :اؼبستمرة اؼبشاركة/ أ
 كاػبسائر األرباح ربديد يتم ك اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ إطار يف اؼبسانبة نسبة ربديد اؼبصرؼ إدارة تتوذل

  . سنة كل هناية يف منهما شريك كل كنصيب
 على أك كاحدة دفعة إما اؼبشركع ملكية عن بالتنازؿ أساسها على اؼبصرؼ يقـو: بالتمليك اؼبنتهية اؼبشاركة/ ب

   اعبديد اؼبالك ليصبح اآلخر للطرؼ مستقل عقد كفق معينة مدة خبلؿ دفعات
  :باؼبضاربة التمويل  -2

 عند مضاربة العقد ىذا ظبي كقد اؼباؿ، ككسب للتجارة األرض يف السَت كىو الضرب من مأخوذة اؼبضاربة :لغة
 يقطع اؼباؿ رب أف ذلك  القطع كىو القرض من مأخوذ لفظ كىو اؼبدينة، أىل عند بالقراض كظبي العراؽ، أىل
 .اؼبضارب يد يف كهبعلو اؼباؿ رأس عن يده

ا  الذم الطرؼ إذل اؼباؿ رب كيسمى ماال أحدنبا يقدـ الطرفُت بُت الربح يف شراكة عقد ىي اؼبضاربة :اصطبلحن
 عليها اؼبتفق النسبة حبسب بينهما اؼبضاربة من اؼبتحقق الربح اقتساـ كيتحدد اؼبضارب، كيسمى بالعمل يقـو

 كتستخدـ عملو اؼبضارب كىبسر اؼباؿ رب على فتكوف كالتقصَت التعدم عن الناذبة غَت اػبسارة أما سلفنا،
 الشركات خاصة كبصفة كالزراعية الصناعية  التجارية القطاعات ـبتلف لتمويل الصيغة ىذه اإلسبلمية اؼبصارؼ

 ػبطورهتا نظرنا االستعماؿ قليلة تبدك الصيغة ىذه أف إال  اعبيدة كالسمعة باػبربة تتميز اليت الكبَتة كاؼبؤسسات
.  العمبلء يف الكبَتة الثقة كجود كعدـ

  : أنواع ثبلثة على باؼبضاربة التمويل وبتوم
 رأس على للحفاظ اؼبضارب هبا يلتـز شركطا أك قيودا يضع أف اؼباؿ لرب فيها وبق اليت اؼبضاربة كىي :اؼبقيدة/ أ 

 .ىبلكو ـباطر كتأمُت اؼباؿ

 .اؼبضارب على اؼباؿ رب من قيود فرض كدكف معُت، بعمل تقيد ال اليت اؼبفتوحة اؼبضاربة كىي :اؼبطلقة/ ب

 :قبد كمنها :شبيهة صيغ/ ج

 متداكال  أصبل معو يقدـ كقد األرض، يف فبثبل اؼباؿ برأس أحدنبا طرفُت، بُت شركة أهنا على تعرؼ :اؼبزارعة .1
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 . اؼبزركع على كالعمل اعبهد يبذؿ كالثاين

  من الشجر يف كالعمل جانب من الشجر فيها يكوف الشجر، استثمار على زراعية شركة كىي :اؼبساقاة .2
 اآلخر كالطرؼ باؼبساقي العامل كيسمى اؼبتعاقداف، عليها يتفق بنسبة بينهما مشًتكة اغباصلة كالثمرة جانب
  . الشجر برب يسمى

  :الذمة على اؼبوصوفة اإلجارة: ثالثا

 احتياجات لتلبية اإلسبلمية اؼبالية اؼبؤسسات تبنتها اليت اؼبالية اؼبنتجات بُت من الذمة يف اؼبوصوفة اإلجارة تعترب
 سواء الَسلم بصفات التاـ كصفها يتم منفعة بتقدًن اؼبؤجر فيها يلتـز اليت العقود من أهنا على عرفت كقد معينة،
 يكوف أف فيها شرطنا كليس كالتعليم كاػبياطة شخص منفعة أك موصوفة سيارة كإهبار عُت منفعة ؿبلها كاف

  للتنفيذ سبلكها على قادرا ليكوف للمستقبل تضاؼ بل العقد عند للمنفعة مالكا اؼبؤجر
  اإلجارة أنواع يبُت  :(03-03) الشكل

 اؼبصارؼ حوؿ الدكرل اؼبؤسبر ،"اؼبعنية غَت للخدمات اؼبوصوفة اإلجارة " القاظبي، اغبسن بدر :اؼبصدر
- مام13  اؼبتحدة العربية اإلمارات اػبَتم، كالعمل اإلسبلمية ؤكف الش دائرة كاؼبأموؿ،. الواقع بُت اإلسبلمية

 .25: ص ، 2009 جواف3

 تكوف أف يبكن كما الذمة، يف أك معُت عمل يف تكوف أف يبكن اإلجارة أف يتبُت السابق الشكل خبلؿ من
 لصحتها الفقهاء كاشًتط السلم، بعقد شبيهنا الذمة يف اؼبوصوفة اإلجارة عقد يعترب الذمة، يف أك معينة عُت إجارة
  : يلي فيما اؼبعينة اإلجارة عقد عن كىبتلف السلم، شركط توافر

   قبل العُت ىلكت سواء تنفسخ فإهنا اؼبعينة اإلجارة خببلؼ العُت بتلف اؼبوصوفة اإلجارة يف العقد ينفسخ ال
 .اؽبالكة العُت عن بديلة مؤجرة عُت بتقدًن اؼبؤجر كيلـز بعده، أك قبضها
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 الذمة يف اؼبوصوفة اإلجارة يف العيب خيار يتصور ال .  

 للمنفعة التابعة اػبدمات تقدًن .  

  :اؼبصريف التورؽ منتج: رابعا

 الورؽ، إذل نسبة كالتورؽ منو، اشًتيت من لغَت حاؿ بثمن بيعها مث مؤجل بثمن أصوؿ سبلُّك أنو على يعرؼ
 النقود يريد أنو أم الفضة، كىو الورؽ يقصد إمبا السلعة يقصد ال السلعة يشًتم الذم اؼبشًتم ألف بذلك كظبي

 .السلعة ال

 ىذا من سلعة بشراء اإلسبلمي اؼبصرؼ عميل خبلؽبا من يقـو اليت التمويلية اآللية فهو اؼبصريف التورؽ أما
 للحصوؿ آلية التمويلية الصيغة ىذه لتكوف األكؿ البائع غَت آخر لطرؼ حاال ببيعها يقـو أف على باألجل األخَت

  . العميل وبتاجها اليت النقدية السيولة على

 للتداكؿ القابلة اإليداع شهادات: خامسا

 اؼبودعة  االستثمارية الودائع مقابل يف اؼبصارؼ قبل من تصدر مالينة أكراقنا للتداكؿ القابلة اإليداع شهادات تعترب
 يف غباملها اغبق كتعطي هبا، مضاربنا كاؼبصرؼ اؼباؿ رب حاملها باعتبار اؼبضاربة أساس على تقـو حيث لديها،

 أجل من بيعها يف اغبق تعطيو كما عليها، اؼبتفق كبالنسب اؼبالية الورقة استحقاؽ تاريخ قبل الربح على اغبصوؿ
  : يف اؼبصرفية الشهادات من النوع ىذا يساىم استحقاقها، مدة خبلؿ وبتاجها اليت السيولة على اغبصوؿ

 أىدافها ربقيق على القدرة يبنحها الذم األمر كىو اإلسبلمية، اؼبصارؼ يف األجل طويل سبويل مصدر توفَت- 
 .كاالجتماعية االقتصادية

 األرباح صايف على عبئنا سبثل كاليت تشغيل، دكف العاطلة األرصدة عبء من اإلسبلمية اؼبصارؼ زبليص- 
 .باالستخدامات اؼبوارد ربط خبلؿ من كذلك اؼبشغلة، للودائع بالنسبة

 على ذلك يؤثر أف دكف قصَتة آجاؿ يف أمواؽبم اسًتداد على القدرة توافر يف األمواؿ أصحاب رغبة ربقيق- 
 .األجل طويلة االستثمارية اؼبشركعات إذل األمواؿ ىذه توجيو يف اإلسبلمية اؼبصارؼ قدرة

 .لرغباهتم اؼبناسب النشاط اختيار فرصة األمواؿ ألصحاب تتيح- 

 االستخدامات آجاؿ بُت التوافق وبقق الذم األمر كىو للتداكؿ، لقابليتها نظرا اؼبركنة ميزة غبامليها تتيح- 
 .اؼبوارد كآجاؿ

 .كاسع نطاؽ على استخدامها مت إذا إسبلمية مالية أسواؽ توفَت على تساعد- 

 كاؼبركبة اؼبشتقة اؼبالية اؼبنتجات: ثانيا

. اإلسبلمية كاؼبركبة اؼبشتقة اؼبالية اؼبنتجات أىم اؼبطلب ىذا لنا يبُت
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  :اؼبشتقات اؼبالية اؼبنتجات: أكال

 :قبد منها

 ما كفق اإلسبلمية الشريعة يف اػبيارات عقود تكييف مت : الشرط كخيار العربوف بيع إطار يف اػبيارات  -1
 :يلي

 حق لنفسو كيشًتط اإلستصناع أك اإلجارة أك البيع البلـز العقد يف الشخص يدخل حيث :الشرط خيار/ أ
 منها، الربح يؤمل سلعة على اغبصوؿ يف للتحوط الفرصة يتيح ما كىو معلومة، مدة خبلؿ اؼبنفردة بإرادتو الفسخ

 يسقط ذلك ألف بالربح اقًتاف ىناؾ يكوف أف دكف العقد مدة خبلؿ آخر لطرؼ اػبيار ؿبل عرض  يف اغبق كلو
   حبسو عن تعويضنا للبائع اؼبشًتم يدفعو السلعة، شبن من جزءان  اػبيار
 حيث لسلعتو، حبسو عن تعويضا للبائع اؼبشًتم يدفعو السلعة، شبن من جزء العربوف بيع يعترب: العربوف بيع/ ب

 يف حقو عن اؼبشًتم تنازؿ إذا للبائع حقنا كيكوف التنفيذ، حالة يف العقد يف عليو اؼبتفق الثمن ضمن يدخل
 . التنفيذ

 أصل شراء يف اغبق مقابل اؼباؿ من ؼببلغ اؼبشًتم دفع على يقوماف كاػبيار العربوف بيع أف إذل اإلشارة كذبدر
 اؼبدفوع اؼببلغ خسارة أك العقد، إسباـ حالة يف األصل سبلك يتم أف على معينة، فًتة خبلؿ ؿبدد بثمن معُت مارل

 فركؽ من االستفادة أجل من يستخدـ ال أنو يف اػبيار عن ىبتلف العربوف بيع أف إال العكس، حالة يف مقدمنا
 مناسب األصل أف لو ثبت إذا أنو على  بو كاالنتفاع ذاتو حد يف األصل شراء أجل من بل اؼبارل، األصل أسعار
  . العربوف ىبسر فإنو كإال الشراء، أمضى

  :اإلستصناع عقد إطار يف اؼبستقبليات  -2

 عدـ على الفقهاء اتفق كلقد الحق، كقت يف البدلُت تسليم فيها يتم اليت العقود بُت من اؼبستقبليات تعترب
 :التالية لؤلسباب كذلك باؼبستقبليات التعامل جواز

. ربريبو على اجملمع بالدين الدين بيع من كاؼبثمن الثمن تسليم تأجيل يعترب- 
 يشًتط اليت كالفضة الذىب على العقود حالة يف كىذا ربريبو، على اؼبتفق الربا على اؼبستقبلية العقود تشتمل- 
 .النسيئة ربا يف اؼبتعاقداف كقع كإال التقابض فيها

 العقد،كمن يف مشركطنا ىذا كاف إذا الظاىر القمار قبيل من كيعترب النقدية، بالتسويات العقود ىذه تنتهي- 
 .آخر طرؼ حساب على لطرؼ الغنم وبقق الذم األمر مشركطة، غَت التسوية كانت إذا معناه يف القمار باب

 يف كاؼببيع الثمن تسليم فيو يتأخر أف يبكن الذم اإلستصناع عقد أساس على اؼبستقبلية العقود تكييف مت كقد
 القياـ للمشًتم حىت يبكن حبيث القيمة، مرتفع اإلستصناع ؿبل فيها يكوف اليت اغباالت يف كخباصة العقد، ؾبلس

 كمنا دقيقنا كصفنا موصوفة السلعة تكوف أف اشًتط كما معينة آلجاؿ ؿبددة دفعات خبلؿ من اؼبصانع بتمويل
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.  معلومة كبكيفية معلـو زمن يف التسليم يتم أف على كنوعنا
  :السلم عقد إطار يف اآلجلة العقود -3

 يتأجل معلـو بثمن بيع على التعاقد على الطرفاف فيو يتفق الذم السلم عقد أساس على اآلجلة العقود كيفت
، أجل إذل مضبوطنا كصفنا بالذمة اؼبوصوفة السلعة تسليم فيو  . مؤجلُت البدلُت كبل يكوف ال أف على معلـو

 :اؼبركبة اؼبالية اؼبنتجات: رابعا

 :قبد منها

 :اؼبشًتكة اؼبغارسة  -1

 أصحاب مع يتفق أف على للزراعة، الصاغبة لؤلراضي اإلسبلمي اؼبصرؼ سبلُّك على النموذج ىذا فكرة تقـو
 مدل ؼبعرفة البلزمة الدراسة إجراء كبعد حيث اؼبثمرة، األشجار بغرس اؼبتعلق الزراعي اجملاؿ يف كالتخصص اػبربة

 جزءنا اػبرباء سبليك مع غرسها على الطرفُت بُت االتفاؽ يتم العقد ؿبل األراضي يف اؼبثمرة األشجار غرس مبلءمة
 .األشجار من جزء ككذا احملصوؿ من جزء على كحصوؽبم األرض من

 : شركطها كمن

 ؛إشبارىا يف األشجار نوعية حسب الزمنية مدهتا ربديد- 

 ؛للمصرؼ كاألرض األشجار الثمار، من األكرب النصيب يكوف- 

 .اؼبملكة كاألرض األشجار الثمار، من الباقي باعبزء اػبرباء وبظى- 

  :كاإلجارة بالبيع اؼبقركنة اؼبغارسة  - 2

 منها جزء ببيع يقـو حيث للزراعة، صاغبة ألرض اإلسبلمي اؼبصرؼ سبلك على بالبيع اؼبقركنة اؼبغارسة تقـو
 كيكوف األرض من الباقي اعبزء يف العمل على إجارة بعقد البيع ىذا يقرف أف على الزراعيُت للخرباء رمزم بسعر
. كالثمر الشجر من جزءا األجر
  :الذمة يف اؼبوصوفة اإلجارة صكوؾ -3

 السلم،كآليتها كعقد اإلجارة كعقد مالية كأداة الصك بُت صبع كىي اإلسبلمية، الصكوؾ من مبتكر نوع ىي
 ؾباال يدع كال تفصيبل الوصف يكوف حبيث مثبل، اعبامعي التعليم مثل الذمة يف موصوفة خدمة ىناؾ تكوف أف

 كمدتو بزمنو  معلـو دراسي مساؽ لو كوبدد معينة شركط فيو تتوفر جامعي طالب تعليم يكوف كأف للخبلؼ،
 سبثل الذمة يف موصوفة خدمة صكوؾ بإصدار اعبامعي التعليم خدمة مقدمة كىي اعبامعة تقـو ذلك بعد ككصفو،

 حصة الصك كيبثل مثبل، سنوات عشر بعد الذمة يف اؼبوصوفة اػبدمة ىذه تقدـ أف على اعبامعة يف طالب تعليم
 للصك شبن من اآلف يدفعو ما مقابل اؼبوصوفة اػبدمة على اغبصوؿ يف اغبق الصك ىذا كغبامل كاحدة، ساعية
 .للمنفعة ملكيتو يبثل الذم
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 كالرحبية السيولة كربقيق للموارد، الكفء التخصيص كميزة اؼبدخرات تعبئة يف الكفاءة ميزة وبقق اؼببتكر ىذا إف
. اؼبالية اؽبندسة إليو هتدؼ ما كىو كفؤ، بشكل العبلقة أطراؼ لكافة كالضماف
  :اإلسبلمي التصكيك: خامسا

 ربقيق أجل من اإلسبلمية اؼبالية تبنتها اليت اؼببتكرة األساليب بُت من اإلسبلمي التصكيك عمليات تعترب
 يف  كتداكلو اؼباؿ تنمية ربقيق يف للمسانبة اؼبستثمرين من عدد ألكرب اجملاؿ كفتح اؼبخاطر كإدارة السيولة متطلبات

. عنها تنتج اليت الصكوؾ ـبتلف إذل إضافة للشريعة اؼبوافقة التصكيك آلية عرض سيتم التالية النقاط
  :اإلسبلمي التصكيك مفهـو: أكال

 حىت استعماؽبا تطور مث عليها، يكتب اليت األكراؽ على تطلق كانت حيث ،جك أصلها معربة كلمة الصكوؾ
   غباملها أك فيها للمسمى النقود من مبلغ بدفع الصيارفة إذل احملرر من مكتوب أمر هبا يراد أصبح

 أك أعياف ملكية يف شائعة حصصا سبثل القيمة متساكية كثائق اصطبلحا هبا فيقصد االستثمار صكوؾ كأما
 الصكوؾ قيمة ربصيل بعد كذلك خاص، استثمارم نشاط أك معُت مشركع موجودات يف أك خدمات أك منافع
 . أجلو من أصدرت فيما استخدامها كبدء االكتتاب باب كقفل

  القيمة متساكية كحدات إذل كليهما أك منافع أك أصوؿ ملكية تقسيم عملية أنو على اإلسبلمي التصكيك عرؼ
 .الوحدات ىذه عن تعرب أكراؽ كإصدار

 اؼبضاربة ماؿ رأس أك القائمة اؼبشركعات موجودات أك منافعها، أك اؼبؤجرة األعياف ملكية تقسيم عملية
 أك تصنيعها، تكلفة أك اؼبصنعة األعياف أك السلم أك اؼبراحبة بضاعة شراء شبن أك االستثمار، يف الوكالة أك كاؼبشاركة
 بقصد كذلك  مالية كرقة أك سند أك صك منها كل يبثل أجزاء إذل ربصيلها تكاليف أك األرض زراعة نفقات
  . للبيع األجزاء ىذه سبثل اليت الصكوؾ عرض
  :اإلسبلمي التصكيك آلية: ثانيا

  : خبلؽبا من يتم مراحل بعدة اإلسبلمي التصكيك عملية سبر

 ؛سبويلها اؼبطلوب االستثمارية الفرص أك االستثمارية األصوؿ حجم ربديد- 
 ؛ؽبا االستثمارية التكلفة تقدير- 

 ؛اؼبطلوب االستثمارم للتمويل اؼبناسبة كالشركط كاألجل باغبجم صكوؾ إذل ربويلها- 

 ؛اؼبدخرين من مستهدفة فئات تناسب إصدار كشركط آجاؿ فئات، إذل الصكوؾ ىذه توزيع- 

 .لبلكتتاب الصكوؾ ىذه تطرح مرحلة آخر كيف- 

 ربمل كاليت اؼبديونية على قائمة أصوؿ توجد أنو ذلك األصوؿ، كل تصكيك يبكن ال أنو إذل اإلشارة كذبدر
 أما تشوهبا، اليت الشرعية للمحاذير نظرنا للتصكيك قابلة غَت كلها كىذه احملرمة، األصوؿ ككذا ؿبددة، فائدة
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 من ؾبموعة يتيح بشكل كتتنوع فتتعدد التصكيك عمليات عليها كتسرم الشرعية الضوابط تستويف اليت األصوؿ
  : كمنها ـبتلفة، احتياجات تليب اليت الصكوؾ

 ؛معُت مشركع يف مشغلة أك مؤجرة كانت سواء للدخل اؼبدرة العقارية كالتامة اؼبنقولة األصوؿ- 

 ؛اؼبشاركة صيغة على القائمة االستثمارات- 

 التصكيك كعاء ضمن دخوؽبا يشًتط الفقهاء كبعض كاإلستصناع، كالسلم اؼبراحبة اؼبختلفة البيوع ذمم- 
 ؛مستقببل كركدىا من بدال حالية موارد تأتيو حيث األصلي للمصكك منافع ذلك كيف االظبية بقيمتها

 ؛اإلجارة صيغة على القائمة العمليات ككل كالسكنية التجارية اجملمعات- 

 ؿببل كذلك تكوف أف يبكن اؼبتوقعة اؼبنافع يف الشراكة على القائمة كاؼبشاركة باؼبضاربة التمويل عمليات- 
. التصكيك لعمليات
  :كالصكوؾ السندات األسهم، بُت فركقات: ثالثا

 مبُت ىو كما كصكوؾ كسندات أسهم من شيوعا، األكثر اؼبالية اؼبنتجات بُت الفركقات أكجو أىم سبييز يبكن
: اؼبوارل اعبدكؿ يف

   كالصكوؾ السندات األسهم،  اؼبالية اؼبنتجات بُت الفركقات أىم يبُت  :  (01-03) جدكؿ رقم 
 السندات األسهم الصكوؾ اؼبقارنة كجو

 طبيعة باختبلؼ زبتلف اؼبالية الورقة نوع
 للصك اغباكم العقد

 شركة يف ملكية الشركة على دين

 ؿبددة غَت أرباح ثابتة دكرية فوائد العقد طبيعة حسب العوائد
 ؿبدد غَت ؿبدد ؿبدد االنتهاء تاريخ

 اؼباؿ رأس تسديد يف األكلوية
 الشركة تصفية حاؿ يف

 السندات بعد أكلوية أكلوية
 اؼبمتازة كاألسهم

 أعلى أقل أقل اؼبخاطرة
 لو وبق ال التصويت لو وبق ال التصويت حق

 التصويت
 التصويت لو وبق

 متعددة مراجع على باالعتماد الطالب إعداد من: اؼبصدر

 تعد حيث كالسندات، باألسهم مقارنة الصكوؾ هبا تتمتع اليت اؼبزايا أىم يتضح أعبله اعبدكؿ خبلؿ من
 رأس تسديد يف باألكلوية تتمتع أهنا كما األسهم، مقابل اؼبالية للعوائد كثباتا استقرار اؼبالية األدكات أكثر الصكوؾ

 مع االختبلؼ أكجو أما االستحقاؽ، يف ؿبددة كآجاؿ تاريخ كؽبا ـباطرة أقل كىي الشركة تصفية حاؿ يف اؼباؿ
. ثابتة بفوائد تتمتع كال الشركة على دين تعد ال فإهنا السندات
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  :اإلسبلمية الصكوؾ أنواع: رابعا

 كزبتلف اؼبالية الساحة على اإلسبلمية الصكوؾ من ىائل كم توفَت يف اإلسبلمي التصكيك عمليات سانبت
  اإلسبلمية اؼبالية اؼبؤسسات ـبتلف سبارسها اليت كاالستثمار التمويل كأساليب صور باختبلؼ اؼبنتجات ىذه

 إصدارات من نوعنا عشر أربعة كبو يوجد فإنو اإلسبلمية اؼبالية للمؤسسات كاؼبراجعة احملاسبة ىيئة كحبسب
. اإلسبلمية الصكوؾ
  :يف اؼبالية اؼبنتجات من األنواع ىذه خصائص كتتمثل

 الصادرة األصوؿ يف مالكها حق إلثبات القيمة متساكية بفئات مالكها باسم تصدر كثائق عن عبارة- 
 ؛دبوجبها

 ؛التصكيك عملية أطراؼ بُت العبلقة يؤطر شرعي عقد على يستند- 

 ؛سبثلها اليت كاػبدمات كاؼبنافع األصوؿ لتداكؿ الشرعية كالضوابط الشركط على بناءا الصكوؾ تداكؿ يتم- 

 ؛كجدت إف الربح من حصة غباملو يعطى- 

 ؛كاملة االستثمار ـباطر بتحمل صاحبو يلـز- 

 كعادة اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ مع تتفق أنشطة أك مشاريع يف لبلستثمار فيو االكتتاب حصيلة زبصص -  
 ؛مستقببل ربديدىا يتم

 .الشريك أك الوكيل أك اؼبضارب اؼبدير ضماف انتفاء- 
: يف الصكوؾ ىذه كتتمثل

  :اؼبضاربة صكوؾ  -1

 برأس ملكية صكوؾ بإصدار اؼبضاربة رأظباؿ ذبزئة على تقـو استثمارية أداة: " بأهنا اإلسبلمي الفقو ؾبمع عرفها
 يف شائعة حصصا يبلكوف باعتبارىم أصحاهبا، بأظباء كمسجلة القيمة متساكية كحدات أساس على اؼبضاربة ماؿ
 .فيو منهم كل ملكية بنسبة إليو، يتحوؿ كما اؼبضاربة ماؿ رأس

 اؼبستمرة، اؼبضاربة صكوؾ اؼبقيدة، اؼبضاربة صكوؾ اؼبطلقة، اؼبضاربة صكوؾ: إذل اؼبضاربة صكوؾ كتنقسم
 أساس على تقـو اليت اؼبالية األكراؽ من أخرل أنواع إذل باإلضافة بالتدرج، اؼبسًتدة أك احملدكدة اؼبضاربة صكوؾ
 . اإلستثمار كدائع شهادات أك اإلستثمار شهادات منها اؼبضاربة

 : يف اؼبنتجات ىذه خصائص أىم كتتمثل

 مالكيها بأظباء تسجل متساكية حصص إذل اؼبضاربة ماؿ رأس تقسيم على قائمة كىي اؼباؿ، تدر أداة تعترب- 
 ؛اإلصدار نشرة يف بوضوح معرؼ استثمارم مشركع لتمويل
 ربققت،كبصورة إف اؼبشركع أرباح على اغبصوؿ فرصة غباملها تتيح اؼبضاربة ماؿ رأس يف شائعة حصصنا سبثل- 
 .الصكوؾ ضبلة مسانبات كحبسب مسبقنا، ؿبددة غَت



خلف اهلل بن يوسف.  د2019/2020 ،   اؼبوسم اقتصاد نقدم كبنكي: ، زبصصة االكذل ماسًت، السناؽبندسة اؼباليةؿباضرات يف   
 

 

 

84 

 عند كتطبق للشرع، ـبالف غَت معلـو نشاط يف يعمل معركؼ ألصل ؿببل سبثل أهنا طاؼبا للتداكؿ قابلة- 
: التالية األحكاـ التداكؿ

 نقد مبادلة يعترب اؼبضاربة صكوؾ تداكؿ فإف نقودنا، يزاؿ ما االكتتاب بعد اؼبتجمع اؼبضاربة ماؿ كاف إذا- 
 ؛الصرؼ أحكاـ عليو كتطبق بنقد،

 ؛بالديوف التعامل أحكاـ الصكوؾ تداكؿ على تطبق ديوننا اؼبضاربة ماؿ أصبح إذا- 

  للسعر كفقنا اؼبضاربة صكوؾ تداكؿ هبوز فإنو كاؼبنافع، النقود من ـبتلطة موجودات اؼبضاربة ماؿ صار إذا- 
 .عليو اؼبًتاضي

  :اؼبشاركة صكوؾ -2

  اؼبشاركة أساس على نشاط سبويل أك مشركع إنشاء يف حصيلتها الستخداـ تصدر القيمة متساكية كثائق سبثل
  . اؼبضاربة أك اؼبشاركة أساس على تدار حيث الصكوؾ غبامل ملكنا اؼبشركع كيصبح

  :السلم صكوؾ -3

  العمبلء على تسوؽ مث اؼبستقبل يف استبلمها يتم سلع شراء لتمويل السلم ماؿ رأس يف شائعة ملكية سبثل
 اؼباؿ رأس يتحوؿ أف بعد إال السلم صكوؾ تداكؿ يتم كال البيع، عن الناتج الربح ىو الصكوؾ على العائد كيكوف

. السلع ىذه يف شائعة ملكية حينها الصكوؾ كسبثل بيعها، كقبل استبلمها بعد كذلك سلع إذل
  :اإلستصناع صكوؾ -4
 يف فيها االكتتاب حصيلة الستخداـ إصدارىا يتم القيمة متساكية كثائق بأهنا كاؼبراجعة احملاسبة ىيئة عرفتها  

  ذات سندات إذل اإلستصناع عقود ربويل يبكن الصكوؾ، غبملة فبلوكا اؼبصنوع كيصبح سلعة، تصنيع
 يف خاصة تدرهبيا اإلسبلمي اؼبارل السوؽ يف يظهر اؼبعامبلت من النوع ىذا بدأ كقد متتالية، استحقاقات
.  األجل طويلة اإلسبلمية البنوؾ استثمارات

 :اؼبراحبة صكوؾ -1

.  الصكوؾ غبملة فبلوكة اؼبراحبة سلعة كتصبح اؼبراحبة، سلعة شراء لتمويل إصدارىا يتم القيمة متساكية كثائق ىي
 : التالية للخطوات كفقا اؼبراحبة صكوؾ إصدار كيتم

 ؿبددة دبواصفات سلعة بشراء لوعد العميل تقدًن .  

 ػب اإلسبلمي اؼبصرؼ قياـ :  

 ؛اؼبطلوبة السلعة قيمة ربديد- 

 ؛اؼبطلوبة السلعة بقيمة اؼبراحبة صكوؾ طرح- 

 ؛الصكوؾ ألصحاب السلعة سبليك- 
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. كؿبدد معلـو ربح ككفق أقساط، طريق عن الوكالة أساس على بالشراء للواعد السلعة بيع -  
  :اإلجارة صكوؾ -6

  عددنا سبثل أك إجارة، بعقود مرتبطة معمرة أعياف ملكية يف مشاعة متماثلة أجزاء سبثل القيمة متساكية صكوؾ
 أعياف سبثل الصكوؾ فهذه مستقبلي، كقت يف الصك غبامل ملتزمها من تقدـ موصوفة خدمة كحدات من سباثبل
  . مستقبلية خدمات ملكية أك معمرة
: عوامل كمستقبل اؽبندسة اؼبالية : رابعا

تواجو اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية ربديات عديدة فيما ىبص تطوير منتجاهتا التمويلية، كما أهنا ستشهد 
سيناريوىات متباينة يف مستقبلها، ىذا ما سنحاكؿ أف نربزه يف ىذا اؼبطلب بعد توضيح مناىج كاسًتاتيجيات 

. تطويرىا كمعايَت سبييزىا عن اؽبندسة اؼبالية التقليدية
 :مناىج كاسًتاتيجيات تطوير اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية : أكال

 :  تطوير اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية يلـز إتباع ؾبموعة من اؼبناىج كاالسًتاتيجيات نذكر منها
يعتمد ىذا األسلوب على تقليد اؼبنتجات اؼبالية التقليدية، كإدراج بعض الضوابط الشرعية : منهج احملاكاة/ 1

عليو، حيث تكوف نتائجو ؿبددة مسبقنا كيؤدم إذل اآلثار نفسها اليت يؤدم إليها ذاؾ اؼبنتج، كما يبيز ىذا 
األسلوب أنو سهل يف تطبيقو، كيوفر الكثَت من اعبهد كالوقت يف عملية البحث كالتطوير، كىو األسلوب األكثر 
فبارسة يف كاقع الصناعة اؼبالية اإلسبلمية رغم اؼبزايا اليت يتمتع هبا ىذا األسلوب، إال أف لو العديد من السلبيات 

 :اليت نوردىا يف النقاط التالية 
تعترب الضوابط الشرعية ؾبرد قيود شكلية ال حقيقة ؽبا كال قيمة اقتصادية من كرائها، حيث تصبح عبئنا أماـ - 

 .الصناعة اؼبالية اإلسبلمية كؾبرد تكلفة إضافية ربمل للعميل رغم أهنا رّبقق النتيجة نفسها
 .تبعية الصناعة اؼبالية اإلسبلمية لنظَتهتا التقليدية يفقدىا خصوصيتها كفلسفة عملها- 
تقليد صبيع اؼبنتجات الرائدة يف السوؽ لن يكوف بأم شكل من األشكاؿ يف صاحل الصناعة اؼبالية اإلسبلمية  - 

 .لذا عليها أف تقتبس تلك اليت تتبلءـ كفلسفة العمل اؼبارل اإلسبلمي كمبادئو
تعتمد ىذه اإلسًتاتيجية بشكل كبَت على منتجات مالية شرعية للوصوؿ إذل منتجات : منهج التحوير/ 2

جديدة، فيمكن االنطبلؽ من منتج كاحد للحصوؿ على منتج جديد، أك البدء دبنتجُت أك أكثر للوصوؿ إذل 
منتج كاحد، تؤدم ىذه الطريقة إذل اشتقاؽ العديد من اؼبنتجات اؼبقبولة كاليت يبقى فقط إعادة النظر يف جوانبها 

 .الشرعية ألنو ليس بالضركرة أف نصل إذل منتج يراعي ضوابط الشريعة اإلسبلمية حىت كلو كاف األصل حبلال
يعتمد ىذا األسلوب على القياـ بدراسة مستمرة الحتياجات العمبلء مث العمل : منهج األصالة كاإلبتكار/ 3

على تطوير األساليب الفنية كالتقنية اؼبناسبة ؽبا، ليكوف بذلك إسًتاتيجية الستقطاب أكرب نسبة من السوؽ،تعترب 
ىذه الطريقة أكثر جدكل كإنتاجية رغم تكلفتها اؼبرتفعة كاليت تتجو إذل االلبفاض إذل مستول التكلفة اغبدية 
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. للمنتجات اؼبالية
 سبييز معايَت منتجات اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية عن منتجات اؽبندسة اؼبالية التقليدية حىت ربقق اؼبنتجات :ثانيا

اؼبالية اإلسبلمية االختبلؼ عن التقليدية البد أف تتوفر على عنصر الكفاءة االقتصادية اليت ال تتحقق إال بوجود 
 :  ؾبموعة من اؼبعايَت اليت نذكرىا فيما يلي

يقتضي ىذا اؼبعيار أف يرتبط مبو اؼبديونية بقيمة السلع كاألصوؿ اؼبشكلة للثركة، دبعٌت أف : معيار اؼبديونية/ 1
ا ىامش الربح، فأم منتج مارل ال وبًـت ىذه القاعدة  الّدين الناتج عن سلعة معينة ال يبكن أف يزيد عن قيمتها زائدن

. ىبرج من دائرة اؼبنتجات اؼبوافقة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية
 حيث أف التبادؿ اغبقيقي للسلع كاػبدمات يسمح باغبصوؿ على عوائد :معيار ارتباط التمويل بالتبادؿ/ 2

 .سبكن من تسديد اؼبستحقات اؼبًتتبة
يقتضي ىذا اؼبعيار أف يقـو التمويل كاالستثمار على احًتاـ سلم األكلويات اليت :  معيار اؼبصاحل الشرعية/3

ترتبها الشريعة ابتداء بالضركريات مث اغباجيات مث التحسينات، فاألكذل باؼبؤسسات اؼبالية االىتماـ كالًتكيز على 
. إقامة اؼبشاريع اؽبامة كإنعاش القطاعات اليت تساىم يف ربقيق الصاحل العاـ

يتطلب ىذا اؼبعيار أف يكوف حاصل القيمة اؼبضافة للتداكؿ موجبنا كتنعكس يف ؾبموع : معيار القيمة اؼبضافة/ 4
 .األرباح اليت وبققها البائعوف

 إف االلتزاـ هبذا اؼبعيار يف اؼبعامبلت اؼبالية من شأنو أف يعزز جانب اؼبصداقية فيها :معيار الوضوح كالشفافية/ 5
كوبد من اغبيل اليت قد تشوهبا كاليت ما كضعت إال لتخدـ مصلحة طرؼ على حسا طرؼ آخر،كالشكل التارل 

: يوضح ىذه اؼبعايَت
  الصكوؾ اإلسبلمية

: تعريف الصكوؾ اإلسبلمية: أكال
تعّرؼ الصكوؾ على أهنا عبارة عن شهادات أك كثائق أك سندات تصدر باسم اؼبكتتب مقابل األمواؿ  

اليت قّدمها لصاحب اؼبشركع، كىي سبثل حصص شائعة يف رأس اؼباؿ كتكوف متساكية القيمة كقابلة للتداكؿ، 
كؼبالكها حقوؽ ككاجبات خاصة ضمن ضوابط االستثمار كالتداكؿ اإلسبلمي، كيتم إصدار الصكوؾ بقصد سبويل 

مشركع استثمارم ؿبدد اك سبويل اعبانب االستثمارم يف اؼبوازنة العامة للدكلة، كىي البديل للسندات، أّما معُت 
الصكوؾ فهو ؾبموعة من األصوؿ ذبمع يف معُت كاحد كتورؽ بغرض إصدارىا 

: تتمثل خصائص الصكوؾ اإلسبلمية يف: خصائص الصكوؾ اإلسبلمية: ثانيا
 كثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساكية القيمة؛ 

 تقـو على مبدأ اؼبشاركة يف الربح كاػبسارة؛ 
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 استناد الصك إذل عقد شرعي؛ 

 تنويع اؼبشاريع االستثمارية إذل أشكاؿ كثَتة حبسب اعتبارات متعددة؛ 

 .تكوف قابلة للتداكؿ شريطة أف تكوف موجودات اإلصدار حقيقية 
أطراؼ عملية التصكيك : ثالثا

ىو من يستهدؼ استخداـ حصيلة االكتتاب بصيغة شرعية، كقد يكوف ىذا اؼبصدر شركة : اؼبصدر -1
يف تنظيم  (كىو الغالب)أك فرد أك حكومة أك مؤسسة مالية، كقد ينيب اؼبصدر مؤسسة مالية كسيطة 

 .عملية اإلصدار مقابل أجر أك عمولة ربددىا نشرة اإلصدار
ىم اؼبمولوف، كيف الغالب أف ضبلة الصكوؾ ينيبوف غَتىم يف تنفيذ عقد اإلصدار مقابل : اؼبكتتبوف -2

 .أجر كىذا النائب ىو مدير اإلصدار، كغالبا ما يكوف ىذا اؼبدير مؤسسة مالية كسيطة
 كيشمل كل من: أطراؼ أخرل -3

ىو من يقـو بأعماؿ االستثمار أك جزء منها، كيعينو اؼبصدر أك مدير : مدير االستثمار - أ
 .اإلصدار طبقا لنشرة االكتتاب

 ىي اؼبؤسسة اؼبالية الوسيطة اليت تتوذل ضباية مصاحل ضبلة الصكوؾ كاإلشراؼ على مدير: أمُت االستثمار - ب
اإلصدار، كوبتفظ بالوثائق كالضمانات؛ كذلك على أساس عقد ككالة بأجر ربدده نشرة اإلصدار، كربتفظ 

 .بالوثائق كالضمانات على أساس عقد ككالة بأجر ربدده نشرة اإلصدار
، : متعهد االكتتاب - ج ىو اؼبؤسسة اليت تتعهد بشراء ما دل يكتتب فيو من الصكوؾ على أساس الوعد اؼبلـز

 .كىذا جائز بشرط أاّل يتقاضى اؼبتعهد باالكتتاب عموالت مقابل ذلك التعهد
ىو مؤسسة تعد طرفا ثالثا ليس اؼبصدر، تتربع بضماف القيمة االظبية كقدرا من الربح : ضامن اإلصدار - د

 .غبملة الصكوؾ، كال هبوز للمصدر أف يضمن القيمة االظبية إاّل يف حاالت التعّدم كالتقصَت
الضوابط الشرعية للصكوؾ اإلسبلمية : رابعا

ؿبل الصك ال يبكن أف يتضمن نقد أك دين بل جزء شائع من ملكية عُت استعماليو أك منافع ذات  
 أجل؛

 استحقاؽ مالك الصك عائد ؿبدكد منقوص منو نفقات الصيانة كاإلدارة بالنسبة لصكوؾ اإلجارة؛ 
 عدـ جواز ضماف مصدر الصكوؾ أك مديرىا أصل قيمة الصك أك عائده؛ 
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 الصك يبكن أف يكوف اظبيا غباملو؛ 
 الصكوؾ قابلة للتداكؿ يف السوؽ الثانوية؛ 
 عدـ جواز استئجار البائع إجارة مقًتنة بالوعد بالتمليك؛ 
  .تطبيق مبدأ عدـ سرياف قرارات اجملامع الفقهية بأثر رجعي 
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 :خبلصة الفصل الثالث 
 

لكن بالرغم من مبو الصناعة اؼبصرفية اإلسبلمية، إال أف شأهنا يف ذلك شأف الصناعة اؼبصرفية التقليدية يف     
العادل اإلسبلمي، تعاين من العديد من اؼبشكبلت ك التحديات اؼبتعلقة باؼبخاطر اليت تتخلل صيغ التمويل 

من ك بالتارل فهي مدعوة لبلىتماـ أكثر بنظاـ إدارة اؼبخاطر كالعمليات اؼبصرفية اإلسبلمية ك كيفية إدارهتا، ، 
. ك العمل على تطويرىاخبلؿ البحث كالتنقيب يف مثل ىذه القضايا 

كمع تزايد االىتماـ العاؼبي بالصَتفة اإلسبلمية  أصبح من الضركرم دراسة اؼبالية اإلسبلمية من عدة جوانب منها 
إدارة اؼبخاطر كمقارنتها بُت البنوؾ التقليدية كالبنوؾ اإلسبلمية كمسانبة اؼبصارؼ اإلسبلمية يف النمو االقتصادم 

 مثل تطبيق التكنولوجيا Covid 19إذل جانب أىم التحديات اليت تواجو الصَتفة اإلسبلمية يف ظل أزمة 
 .اؼبالية
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 الفصل الرابع 
اؽبندسة تطبيق يف مقاييس 

 اؼبالية
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السلسلة األكذل  - 1
 FLOOR خيارات معدؿ الفائدة :التمرين األكؿ

مقرض ) متداكلة يف السوؽ اؼبارل سندات مليوف كف يف شكل 1مبلغ  " MAYA"توظف الشركة 
 سنوات، لدل الشركة ـباكؼ بشأف البفاض 5دبعدؿ فائدة متغَت، كؼبدة  (يشًتم سندات متداكلة يف السوؽ اؼبارل

 من البنك الذم تتعامل معو دبعدؿ FLOORاشًتت ىذه الشركة كلغرض التغطية عقد خيار ،معدالت الفائدة
من قيمة العقد بداية كل سنة % 0.54مع دفع عبلكة بقيمة (اؼبعدؿ األدىن اؼبضموف) Tg = 6%فائدة للتنفيذ

: (نكتفي بسنتُت فقط ألغراض حسابية)
 2هناية السنة 1هناية السنة 

% 4.75 %7.75( Trمعدؿ السوقي )اؼبعدؿ اؼبرجعي 

 :اؼبطلوب
عند تقييم عملية التغطية استخدـ يف إجابتك )ىل كانت التغطية ناجحة خبلؿ ىاتُت السنتُت كؼباذا؟  -1

جدكال تبُت فيو حركة معدالت الفائدة، قرار الشركة مع التربير، العبلكة كتدفقات الفائدة هناية كل سنة، 
 ؟ (مع طريقة حساب تلك التدفقات

 ؟FLOOR اشرح كيف يبكن التقليل من تكلفة عقد -2

 FRAضمانات معدؿ الفائدة : التمرين الثاين
 4 مليوف كف، كؼبدة 1، كىي شركة سياحية، ؼبوسم هناية السنة ك تريد اقًتاض مبلغ "YAMA"ربضَت الشركة 

 01 يف FRAمستحق هناية ديسمرب، تتوقع الشركة ارتفاع معدالت الفائدة، كتعرض التغطية اشًتت عقد أشهر
نفًتض أف .(اؼبثبتاؼبعدؿ اؼبضموف ) Tg= 7.35%جويلية من البنك الذم تتعامل معو، معادؿ فائدة مضموف 

: تاريخ اغبصوؿ على القرض يأخذ إحدل القيم التالية) سبتمرب 01اؼبعدؿ اؼبرجعي يف 
الفرضية الثانية الفرضية األكذل  

% Tr 7.20 %7.65 (معدؿ السوؽ)اؼبعدؿ اؼبرجعي 

 
: اؼبطلوب
حسب كل فرضية ؼبعدؿ الفائدة اؼبرجعي مربرا  (اؼبقبوضات أك اؼبدفوعات) أحسب نتائج عملية التغطية  -1

 كضح طريقة اغبساب كال داعي لتحيُت النتائج؟ )إجابتك 
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كىل يبكن االستفادة من أم البفاض  (مع التربير) بتثبيت معدؿ الفائدة FRAكيف تسمح عقود  -2
 ؟(مع التربير)غَت متوقع 

 IRSمبادالت معدؿ الفائدة : التمرين الثالث
 ترغب يف االقًتاض معدؿ A سنوات، الشركة 5 مليوف كف ؼبدة 1 افًتاض مبلغ B ك Aتريد الشركتاف 

شركط .  ترغب يف االقًتاف معدؿ فائدة ثابت، ككبلنبا يسعي لتقليل تكلفة التمويلBفائدة متغَت، الشركة 
: االقًتاض من السوؽ اؼبارل
 Bالشركة  Aالشركة 

معدؿ الفائدة اؼبتغَت معدؿ الفائدة الثابت معدؿ الفائدة اؼبتغَت معدؿ الفائدة الثابت 
8% LIBOR +0.7% 9.3 %  LIBOR + 1.5 % 

 : كفق شرط الًتاضي التارلIRSمت االتفاؽ يف سوؽ الًتاضي على عقد مبادلة معدالت الفائدة 
 LIBORمقابل %. 35

: اؼبطلوب
 ما ىي توقعات كل شركة حوؿ حركة معدؿ الفائدة؟  .1
لكل شركة مقارنة مع االقًتاض من السوؽ كفق نوع % 0.25تسمح اؼببادلة بتخفيض تكلفة التمويل بػ  .2

اإلجابة تكوف يف جدكؿ تظهر فيو الفوائد عن االقًتاض كعن اؼببادلة )أثبت ذلك . اؼبعدؿ اؼبرغوب فيو
. (كالفوائد اؼبتاحة يف السوؽ كالفرصة احملقة

 LIBOR = 8%كيف تسوم العملية بُت الشركتُت يف هناية السنة األكذل إذا كاف معدؿ الفائدة .3

على معدؿ الفائدة  (FRA)كالعقود اآلجلة  (CAP / FLOOR)مقارنة بُت اػبيارات : السؤاؿ
تكلفة )السوؽ الذم تتناكؿ فيو، كجود تدفق أكرل : قارف بُت ىذه اؼبشتقات اؼبالية من حيث مدة االستحقاؽ - 

، كاؼبركنة؟ (مبدئية
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 اإلجابة النموذجية
: التمرين األكؿ 

 تقييمالتغطية-1
 يف سوؽ الًتاضي FLOOR معدالت الفائدة كتعمل على التغطية من ىذا االلبفاض من خبلؿ عقد خيار البفاضتتوقع

 2هناية السنة 1هناية السنة  

 %6.00 %6.00 (األدىن)اؼبعدؿ اؼبضموف 
 %7.75 %4.75 (معدؿ السوؽ)اؼبعدؿ اؼبرجعي 

 
فينهاية السنة 4.75%عندما تقبض الشركة الفوائد اؼبستحقة على السندات فهي تقبض 

فينهاية السنة الثانية 7.75% األكذل ك
ارتفاع اؼبعدالت البفاض اؼبعدالت حركة اؼبعدالت 

عدـ التنفيذ التنفيذ  FLOORقرار مشًتم عقد 
التدفقات النقدية 

 
من قيمة العقاد % 0.54دفع قيمة العبلكة بداية كل سنة

-5400 -5400 

ال توجده تدفقات للفائدة   مقبوضات الشركة من عقد، اػبيار12500
 

7100 
 

-5400 
 

ىذا اؼببلغ الذم تقبضو الشركة من البنك من خبلؿ عقد اػبيار يضاؼ إذل مقبوضاهتا من 
بسبب كجود التغطية % 6فوائد السندات، كبالتارل ال ينزؿ دخل السندات عن 

+ مدفوعات العبلكة = النتيجة االصبالية 
 1700مقبوضات عقد اػبيار

النتيجة االصبالية للتدفقات النقدية موجبة كىذا يعٍت أف التغطية باستخداـ عقد خيار 
FLOORكانت ناجحة يف ظل البفاض معدؿ الفائدة بنسبة تفوؽ نسبة العبلكة 

 كىذا يعٍت COLLAR من خبلؿ بيع عقد نفق اؼبعدالت FLOORيبكن التقليل من تكلفة عقد  - 2
 لتغطية اغببلكة اؼبدفوعة على CAP حىت تتجو العبلكة اؼبدفوعة من CAP كبيع FLOORشعراء 

FLOOR 
: التمرين الثاين

 ىي عقد أجل يضمن دبوجبو بائع العقد بالًتاضي للمشًتم، كخبلؿ FRAاتفاقية معدؿ الفائدة اآلجل  - 1
، على قيمة قرض دببلغ كفًتة استحقاؽ يتم التفاكض (مضموف) معدؿ فائدة ؿبددفًتة ؿبددة ىي فًتة التغطية، 

.  عليها
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 نتائج عملية التغطية حسب كل فرضية :اؼبطلوب
العقود اآلجلة على معدالت الفائدة إلزامية ال يبكن الرجوع فيها، كال ؾباؿ ىنا الزباذ القرار بشأف التنفيذ أك عدـ 

التنفيذ، ىذا يعٍت االستفادة من التغطية يف حالة ربركت معادالت الفائدة عكس االذباه اؼبرغوب فيو، كعدـ 
 (االلبفاض يف حالة االقًتاض )االستفادة من فرصة السوؽ يف حالة ربركت تلك اؼبعادالت يف االذباه اؼبرغوب 

%  7.20معدؿ الفائدة يف السوؽ: الفرضية األكذل
%. 7.20معدؿ السوؽ< % 7.35اؼبعدؿ اؼبضموف

ال : دل تنحقق توقعات الشركة حيث البفضت معدالت الفائدة، كلذلك تدفع الشركة للبنك فارؽ اؼبعدالت
. تستفيد من االلبفاض يف معدؿ الفائدة

𝐼𝑡 = 𝐶 ×  𝑇𝑟% − 𝑇𝑔% × 𝑁 = 1 000 000 ×  7.20% − 7.35 
4

12
=  كف500−

% 7.65معدؿ الفائدة يف السوؽ: الفرضية الثانية
% 7.65معدؿ السوؽ> % 7.35اؼبعدؿ اؼبضموف

ربمي : ربقق توقعات الشركة حيث ارتفعت معدالت الفائدة، كلذلك تقبض الشركة من البنك فارؽ اؼبعادالت
. نفسها من ارتفاع معدؿ الفائدة

𝐼𝑡 = 𝐶 ×  𝑇𝑟% − 𝑇𝑔% × 𝑁 = 1 000 000 ×  7.65% − 7.35 
4

12
=  كف1000

الفوائد اؼبستحقة يف هناية ( تقبض)، تدفع (FR1الضمانات ) يف العقود اآلجلة على معدالت الفائدة :مبلحظة
فًتة االنتظار كبداية فًتة الضماف، أم قبل تاريخ االستحقاؽ، كلذلك ال بد من ربيُت الفوائد اؼبستحقة دبعدؿ 

. خصم ىو معدؿ السوؽ
التكلفة بالنسبة للشركة مهما كانت حركة معدالت )تسمح ضمانات معدؿ الفائدة بتثبيت معدؿ الفائدة  - 2

: الفائدة 
يف حالة االلبفاض تدفع الشركة فرؽ اؼبعدالت إذل البنك فبل تستفيد من االلبفاض ألهنا كإف اقًتضت  

 دبعدؿ فائدة منخفضمن السوؽ فسوؼ زبسر من العقد األجل

يف حالة االرتفاع تقبض فرؽ اؼبعدالت من البنك كربمي نفسها من االرتفاع، رغم أهنا سوؼ تقًتض  
دبعدؿ مرتفع 

ال يبكن : يف كلتا اغبالتُت تعود الشركة من خبلؿ ما تقبضو أك ما تدفعو يف العقد اآلجل إذل اؼبعدؿ اؼبضموف
. االستفادة من البفاض ربمَت متوقع يف معدالت الفائدة ألف العقود اآلجلة إلزامية التنفيذ كال يبكن الرجوع فيها
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: التمرين الثالث
نستطيع ربديد ذلك من خبلؿ معدؿ الفائدة لبلقًتاض الذم : توقعات كل شركة حوؿ معدؿ الفائدة -1

تريد أف تنتقل إليو كل شركة 

 Bالشركة  Aالشركة 
 ثابتتريد االنتقاؿ إذل معدؿ فائدة  متغَتتريد االنتقاؿ إذل معدؿ فائدة 

 1: %اؼبعدؿ اؼبتغَت اؼبناح: إذا ىي تقًتضي اآلف دبعدؿ فائدة متغَت %10: اؼبعدؿ الثابت اؼبتاح:إذا ىي تقًتض اآلف دبعدؿ فائدة ثابت
 +LIBOR 

تتوقع البفاض معدالت الفائدة كتريد االستفادة منهذا 
االلبفاضلدفع فوائد أقل 

تتوقع ارتفاع معدالت الفائدة كتسعى للتحوط من ىذا االرتفاع 

تقاسم اؼبزايا الًتبية بُت الشركتُت  -2
معدؿ الفائدة الثابت اؼبنخفض - معدؿ الفائدة الثابت اؼبرتفع : حساب الفرؽ بُت معدؿ الفائدة الثابت االقًتاض لكل طرؼ

% 1.3 - %8 - % 9.3 - 
 

معدؿ الفائدة اؼبتغَت اؼبنخفض - معدؿ الفائدة اؼبتغَت اؼبرتفع  :رؼحساب الفرؽ بُت معدؿ الفائدة اؼبتغَت لبلقًتاض لكل ط
LIBOR+1.5% - LIBOR+0.7%) - (0.8 % 

حساب الفرؽ بُت الفرقُت السابقُت، بافًتاض دائما أف الفرؽ األكؿ 
: أكرب من الفرؽ الثاين 

 

يبكن تقاسم النتيجة بُت الطرفُت 
.% 0.5 - % 0.8 - % 1.3 

: % تتقاسم الشركتُت إمكانية زبفيضتكلفة التمويلبنها بالتساكم
لكل شركة 0.25

( IRSعقد مبادلة على معدؿ الفائدة )النتائج بالنسبة للشركتُت موضحة يف اعبدكؿ 
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 B الشركة Aالشركة االستحقاقات اؼبالية 
 (% LIBOR - 1.5) - %8 -( 1)... فوائد مدفوعة على القرض األصلي

 SIV-4P -LIBOR - 7.55 فوائد مدفوعة يف عملية
 % SWAP + 7.55فوائد مقبوضة يف عملية 

 
+ LIBOR 

 
 LIB0R + 7.55 % - 7.55% + LIBOR -( 2)... نتيجة اؼببادلة 

 LIBOR - % 0.45( 2( + )1)الفوائد عن القرض كالتغطية 
 

- 9.05 % 
 

 االنتقاؿ إذل االقًتاضباؼبعدؿ الثابت االنتقاؿ إذل االقًتاض بالعدؿ اؼبتغَتما ىو ىدؼ ما الشركة؟ 
االنتقاؿ إذل ىذا اؼبعدؿ من خبلؿ السوؽ 

 ... (3)اؼببادلة
0.45 % + LIBOR 

 
9.05 % 

االنتقاؿ إذل ىذا اؼبعدؿ من خبلؿ 
 (4)... السوقاؼباليمباشرة 

%  0.7+ LIBOR 
 

%9.3 

 % 0.25 % 0.25( 4) ك(3)نقارف : الفرصة احملصل عليها
من تكلفة االقًتاض عند اختيارىا االنتقاؿ إذل % 0.25ذبده أف كلشركةاستطاعتأنتقتصد

من خبلؿ عقد اؼببادلة مقارنة  (ثابت ك متغَت)شكل أمعدؿ الذم تريد االقًتاض من خبللو 
.. بعرض السوؽ اؼبتاح أمامها بناء على تصنيفها االئتماين

 
%. 8التسوية بُت الشركتُت يف حالة معدؿ الفائدة اؼبرجعي يساكم  -3

 Bالشركة  Aالشركة  

 = LIBORنتيجة مبادلة معادؿ الفائدة عندما
8% 

- LIB0R + 7.55% 
0.45 = -

LIBOR - 7.95% 
= 0.45% 

 4500مقبوضات  - 4500مدفوعات 
ربسب الفوائد من اؼببلغ الشكلي لعقد اؼببادلة، 

كالذم ال يتم تبادلو بل تبادؿ الفوائد اؼبًتتبة عليو 
نظريا 

-4500 
= 0.45% x 100000 

 

4500 
= 0.45% x 100000 

 
 

اؼبقارنة بُت اػبيارات كالعقود اآلجلة على معدالت الفائدة : السؤاؿ
 CIP /FLOOR  

عقود قصَتة األجل عقود متوسطة األجل  (يف الغالب)مدة االستحقاؽ 
سوؽ الًتاضي / غَت معيارية. سوؽ الًتاضي/ غَت معياريةسوؽ التداكؿ /طبيعة العقود
عقود إجبارية التنفيذ عقود اختبارية التنفيذ  (القرار/ اؼبركنة )تنفيةالعملية 

ال توجد تدفقات نقدية مبدئية العبلكة  التدفقات النقدية اؼببدئية



خلف اهلل بن يوسف.  د2019/2020 ،   اؼبوسم اقتصاد نقدم كبنكي: ، زبصصة االكذل ماسًت، السناؽبندسة اؼباليةؿباضرات يف   
 

 

 

97 

 السلسلة الثانية- 
 اػبيارات اؼبالية على األسهم :التمرين األكؿ 

. داخل ؿبفظتو اؼباليةكأداة استثماريةمستثمر مارل يتعامل باػبيارات اؼبالية 
يعتقد ىذا اؼبستثمر أف بإمكانو ربقيق أرباح متزايدة كربجيم اػبسارة إذل ؾبموع قيمٍت العبلكة اؼبدفوعة مهما كانت 

. يف اكباء صاعد أك نازؿ: حركة أسعار األسهم يف السوؽ اؼبارل
 SR ADDLEمن أجل ربقيق اؽبدؼ السابق يفكر اؼبستثمر اؼبارل يف اتباع اسًتاتيجية اػبيار اؼبزدكج 

:  بإمكانو اغبصوؿ على خيارات شراء كخيارات بيع باػبصائص التالية. MEYبالتدخل على أسهم الشركة 
.  أشهر3مدة االستحقاؽ . K=100سعر التنفيذ  - PUTعلى π=7 ك CALLعلىπ=5قيمة العبلكة 

:  يف السوؽ يبكن أف يأخذ القيم التاليةMEYتفًتض أف سعر سهم الشركة 
127 115 105 100 93 67 60 55 S 

 :اؼبطلوب
قرارات اؼبستثمر : احسب النتائج احملققة على اػبيار اؼبزدكج لنتأكد من فعالية ىذه االسًتاتيجية مبينا يف كل مرة- 

، اؽبدؼ من ىذه االسًتاتيجية، شرحها، مدل (كتابة اؼبعادالت)حسب حركةاألسعار، طريقة حساب النتائج 
 .قباحها يف ىذه اغبالة

 خيارات معدؿ الفائدة :التمرين الثاين
، كؼبدة سنتُت اشًتت ىذه الشركة كلغرض متغَت مليوف كف، دبعدؿ فائدة 1مبلغ  " FAYA"تقًتض شركة 

مع  (اؼبعدؿ اؼبضموف) ك Tg =8% من البنك الذم تتعامل معو دبعدؿ فائدة للتنفيذCapالتغطية عقد خيار 
رسنتُت تفًتض أف اؼبعدؿ اػبيامن قيمة القرض اؼبغطى بداية كل سنة، مدة استحقاؽ % 0.54دفع عبلكة بقيمة

. بأخذه القيم التالية هناية كل سنة (Trمعدؿ السوؽ )اؼبرجعي 
 2هناية السنة  1هناية السنة 

 7.75% 9.75%اؼبعدؿ اؼبرجعي 
 

: اؼبطلوب
بُت حركة اؼبعادالت، قاعدة ازباذ )اذا؟ دلأحسب النتائج يف هناية فًتة االستحقاؽ كبُت إذا كانت التغطية ناجحة ك

؟ (القرار، التدفقات هناية كل سنة، طريقة حساب تدفقات الفائدة
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: سؤاؿ
، IRS، مبادالت معدؿ الفائدة Capما ىو الفرؽ بُت استخداـ اػبيارات على معدؿ الفائدة  

طبيعة اؼبشتقات ) عند النفطية من حطر معدؿ الفائدة FRA (العقود اآلجلة)كضمانات معدؿ الفائدة 
. (كسوؽ تداكؽبا، األصل القمٍت، تنفيذ الصفقة، التدفق النقدم األكرل

 اإلجابة النموذجية
: التمرين األكؿ

للحكم علي فعالية االسًتاتيجية اؼبتبعة حسب اؽبدؼ الذم يسعى إليو هبب حساب النتائج عند ـبتلف 
. الفرضيات السعرية 

تقليص اػبسارة إذل ؾبموع قيمة العبلكة مهما كاف اذباه +  ربقيق أرباح متزايدة مهما كاف اذباه األسعار :اؽبدؼ
. األسعار

 (االسهم) شراء خيارين أحدنبا للشراء كاألخر للبيع يف نفس الوقت كعلى نفس األصل الضمٍت :االسًتاتيجية
كلنفس الفًتة، حبيث يكوف اؼبستثمر ىو صاحب اػبيار كمتخذ القرار يف اغبالتُت كبالتارل فهو من يدفع العبلكة 

. الطرؼ اؼبقابل
: النتائج

127 115 105 100 93 67 60 55 S 
 CALLربليل نتائج خيار الشراء 

ارتفاع األسعار يعٍت التنفيذ كشراء األسهم 
سابقا، : من خبلؿ عقد اػبيار بالسعر احملدد

ألهنسعر ؿبمي من االرتفاع 

البفاض األسعار يعٍت عدـ التنفيذ أم عدـ شراء األسهم من خبلؿ عقد 
اػبيار، ألف سعر األسهم يف السوؽ اؼبارل أقل من سعرىا يف عقد اػبيار 

 

القرار 
 

𝑃 = 𝑆 − 105 
𝑃 =  𝑆 − 𝐾 − 𝜋 
𝑃 = 𝑆 −  𝐾 + 𝜋  

𝑃 = −𝜋 النتائج 
 

22 10 0 -5 -5 -5 -5 -5  
عوائد متزايدة حسب سعر السهم يف 

د كسعر ئالسوقعبلقة طردية بُت العا
. السهم

 . خسارة ثابتة بقيمة العبلكة

 PUTربليل نتائج خبار الشراء 
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ارتفاع األسعار يعٍت عدـ التنفيذ أم عدـ بيع األسهم من 
خبللعقد اػبيار، يبكن بيع األسهم مباشرة يف السوؽ اؼبارل 

 ألف السعرحاليا مرتفع

البفاض األسعار يعٍت التنفيذ أم بيع األسهم من خبلؿ 
عقد اػبيار كبالسعر احملدد سابقا، ألف السعر يف السوؽ 

 منخفض حاليا

 القرار

𝑃 = −𝜋 𝑃 = 93 − 𝑆 
𝑃 =  𝐾 − 𝑆 − 𝜋 النتائج 

 -7 -7 -7 -7 0 26 33 38 
عبلقة عكسية . عوائد متزايدة حسب سعر السهم يف السوؽ خسارة ثابتة بقيمة العبلكة

 بُت العائد كسعر السهم
  باعتباره اسًتاتيجية مركبة من اػبيارين السابقُتSRADDLEربليل نتائج اػبيار اؼبزدكج 

النتائج  33 28 21 5- 12- 7- 3 15
: النتائج يف حالة ارتفاع السعر

 تتزايدكلما ابتعدنا عن سعر التنفيذ
أقصى خسارة ىي 
ؾبموع العبلكتُت 

تتزايد األرباح كلما ابتعدنا عن سعر :النتائج يف حالة البفاض السعر 
 التنفيذ

خيارات شراء : اسًتاتيجية اػبيار اؼبزدكج خدمت أىداؼ اؼبستثمر اؼبارل ألهنا اسًتاتيجية مركبة مصممة ؽبذا الغرض، كلكنها تطبق بشركط
. ، نفس تاريخ االستحقاؽ، نفس سعر التنفيذ(السهم)كبيع على نفس األصل الضمٍت 

 
التمرين الثاين 

: (حسب معدالت السوؽ السنوية )اعبدكاللتالييعرض التسوية احملتملة يف عقد خيار الشراء على معدالت الفائدة 
الشركة تتوقع ارتفاع معدالت الفائدة مستقببل كتعمل على التغطية من ىذا االرتفاعؤلهنا تقًتض باؼبعدؿ اؼبتغَت من خبلؿ التفاكض على عقد خيار 

Cap يف سوؽ الًتاضي 
 2هناية السنة 1هناية السنة  

 %8.00 %8.00اؼبعدؿ اؼبضموف 
 %7.75 %9.75اؼبعدؿ اؼبرجعي 
 حركة اؼبعدالت

 
ارتفاع معدؿ الفائدة يف السوؽ مقارنة مع اؼبعدؿ 

 اؼبسقف اؼبضموف
البفاض معدؿ الفائدة يف السوقمقارنة مع اؼبعدؿ 

 .اؼبسقف اؼبضموف
 تقبض الشركة من البنك فرؽ اؼبعدالت، :التنفيذالقرار 

يعوضها ىذا الفرؽ عن تكلفة االفًتاض اليت 
، حبيث ال تتجاكز مدفوعاهتا (9.75%)ارتفعت 

 .%8من الفائدة اؼبعدؿ اؼبسقف
 

 اليوجد أم تدفق نقدم متعلق :عدـ التنفيذ
بعقاد اػبيار بُت الشركة كالبنك، ألف طبيعة العقد 
اختياريةتستفيد الشركة من البفاض معدؿ الفائدة 

دبعدؿ متغَت،  (تدفع)يف السوؽ ألهنا تقًتض 
 %.7.75كتدفع

-=التدفقات النقدية من عقد اػبيار 
العبلكة اؼبدفوعة 

فرؽ اؼبعدالت اؼبقبوض من عقد + 

مبلغ شكلي يعادؿ مبلغ )من قيمة عقد اػبيار%0.54دفع قيمة العبلكة بداية كل سنة كؼبدة سنتُت 
 (القرض اليت تقـو عليو التغطية
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 اػبيار
 -0.54% x 1000000 

5400=- 
5400- 

: مقبوضات
X1000000=17500(8%-%9.75) 

- 

12100 -5400 
 كانت CAPالنتيجة االصبالية للتدفقات النارية موجبة كىذا يعٍت أف التغطية باستخداـ عقد خيار  6700النتيجة االصبالية 

ؾبدية يف ظل ىذه اغبركة ؼبعدالت الفائدة، يبكن إرجاع ذلك إذل القيمة اؼبنخفضة ؼبعدؿ العبلكة كإذل 
االرتفاع الكبَت يف معدالت الفائدة 

 
 :اؼبقارنة بُت اؼبشتقات اؼبالية على معدؿ الفائدة

 Cap IRS FRA 

معدالت الفائدة  األصل الضمٍت
سوؽ الًتاضي / غَت معياريةسوؽ التداكؿ /طبيعة اؼبشتقات

إجبارم إجبارم اختيارم تنفيذ العملية 
معدؿ الفائدة تثبت مزايا حوؿ معدؿ الفائدة  تبادؿ معدؿ الفائدة تسقيفاػباصية تسمح ىذه العقود بػ 
ال توجد تدفقات مبدئية ال توجد تدفقات نقدية مبدئية العبلكة التدفقات النقدية عند التعاقد 
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 :الثالثة السلسة–
 السندات ذات معدؿ الفائدة الثابت كاؼبستقبليات على السندات: التمرين األكؿ

 كف، 100القيمة االظبية : ذات معدؿ الفائدة الثابتكانت كما يلي(M&M)خصائص إصدار السندات 
 in) سنوات، كمسددةهناية اؼبدة بالقيمة االظبية 3 كف، مدة استحقاؽ 10الفائدة االظبية السنوية )الكوبوف 
Fine . )

 :اؼبطلوب
 %. 13كف عندما يكوف معدؿ العائد اؼبطلوب 92.92ذه السندات يساكملوتأكد أف السعر النظرم - 1 
 2,4تأكد أف حساسية ىذه السندات ذباه معدؿ الفائدة تساكم- 2
 على السندات ذات معدؿ الفائدة الثابت؟ معدؿ العائد اؼبطلوبدباذا يتأثر  - 3

تدخل ىذه السندات يف تكوين ؿبفظة سندية، حيث قاـ اؼبستثمر يف شهر مارس ببيع عدد من العقود 
هبدؼ التغطية، ىذه العقود مستحقة يف شهر جواف  (بيعا على اؼبكشوؼ)اؼبستقبلية على سندات قابلة للتسليم 

: من السنة اغبالية، البيانات السعرية لشهر مارس ملخصة يف اعبدكؿ التارل
البيانات اؼبعيارية بشأف العقد اؼبستقبلي شهر مارس  

 10000القيمة االظبية للعقد اؼبستقبلي   92.92يف احملفظة  (M&M)سعر السند 
 100عدد السندات يف العقد اؼبستقبلي  83سعر السند يف العقد اؼبستقبلي 

 F 0.98معامل التكافؤ السعرم  85سعر العقد اؼبستقبلي عن كل سنة 
 1000000القيمة االظبية للمحفظة  2.4 (M&M)حساسية السند 

 10000عدد السندات يف احملفظة  1.6حساسية السند يف اعقد اؼبستقبلي 
 

:  اؼبطلوب
 كيف تتم العملية باستخداـ العقود اؼبستقبلية على السندات عند توقع ارتفاع معدالت الفائدة مستقببل -4
 . ما ىو عدد العقود اؼبستقبلية اؼبستخدمة يف عملية التغطية -5
ما الذم يبيز العقود اؼبستقبلية مقارنة بغَتنبا من اؼبشتقات اؼبالية فيما ىبصالتدفق النقدم األكرل؟ كما  -6

 ىي أنبية الدعوة إذل اؽبامش؟
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  السلسلة الثالثة:تابع 
 السندات ذات معدؿ الفائدة الثابت كاؼبستقبليات على السندات: التمرين األكؿ

 كف، 100القيمة االظبية : ذات معداللفائدة الثابت كانت كما يلي (M&M)خصائص إصدار اؼبستندات 
 In) سنوات، كمسددة هناية اؼبدة بالقيمة االظبية 3 كف، مدة استحقاؽ 10الفائدة االظبية السنوية )الكوبوف 

fine .)
: اؼبطلوب
 13كف عندما يكوف معدؿ الفائدةاؼبطلوب 92.92تأكد أف السعر النظرم ىذه اؼبستندات يساكم .1

.% 
 .2.4تأكد أف حساسية ىذه السندات اذباه معدؿ الفائدة تساكم .2
دباذا يتأثر معدؿ العائد اؼبطلوب على السندات ذات معدؿ الفائدة الثابت؟  .3

تدخل ىذه السندات يف تكوين ؿبفظة سندية، حيث قاـ اؼبستثمر يف شهر مارس يبيع عدد من العقود اؼبستقبلية 
هبدؼ التغطية، ىذه العقود مستحقة يف شهر جواف من  (بيعها على اؼبكشوؼ )على سندات قابلة للتسليم 

: السنة اغبالية ، البيانات السعرية لشهر مارس ملخصة يف اعبدكؿ التارل
البيانات اؼبعمارية بشأف العقد اؼبستقبلي شهر مارس  

 10000القيمة االظبية للعقد اؼبستقبلي   92.92يف احملفظة  (M&M)سعر السند 
 100عدد السندات يف العقد اؼبستقبلي  83سعر السند يف العقد اؼبستقبلي 

 F 0.98معامل التكافؤ السعرم  85سعر العقد اؼبستقبلي عن كل سنة 
 1000000القيمة االظبية للمحفظة  2.4 (M&M)حساسية السند 

 10000عدد السندات يف احملفظة  1.6حساسية السند يف العقد اؼبستقبلي 

 
:  اؼبطلوب 

كيف تتم العملية باستخداـ العقود اؼبستقبلية على السندات عند توقع ارتفاع معدالت الفائدة مستقببل  - 4
ماىو عدد العقود اؼبستقبلية اؼبستخدمة يف عملية التغطية - 5
ما الذم يبيز العقود اؼبستقبلية مقارنة بغَتىا من اؼبشتقات اؼبالية فيما ىبص التدفق النقدم األكرل؟ كما ىي - 6 

 أنبية الدعوة إذل اؽبامش؟
األسهم كاػبيارات اؼبالية على األسهم : التمرين الثاين

يوظف أحد اؼبستثمرين مدخراتو يف ؿبفظة مالية قائمة على التنويع ، يريد أف يضيف إذل ىذه احملفظة 
توزع الشركة سنويا كبشكل ثابت .  سنوات5 هبذه األسهم ؼبدة ظحيث ينوم االحتفا (AME)أسهم الشركة 
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سياسية توزيع األرباح يف الشركة قائمة على االنتظاـ كالتوزيع النقدم ) كف كتوزيعات أرباح عن السهم الواحد 10
 (لؤلرباح

غالبا  % )8معدؿ العائد اؼبطلوب يف السوؽ اؼبارل على استثمارات تتميز بنفس درجة اؼبخاطرة يساكم 
 كف 125قيمة التنازؿ عن السهم الحقا تقدر ب . (MEDAFمعدؿ العائد اؼبطلوب مقدر باستخداـ مبوذج

. (القيمة النهائية)
:  اؼبطلوب

ما ىو النموذج اؼبقًتح لتحديد القيمة اليت يكوف اؼبستثمر اؼبارل مستعدا لدفعها للحصوؿ على السهم - 1
(AME) تأكد أف ىذه القيمة يف الفًتة ،(t)  الرحبية - إذا كاف مضاعف السعر - 2 كف ؟ 125تساكم

PERككاف سعر السهم 12.5 يف التوازف يساكم ،(AME) ىل يعترب ىذا السعر 125يف السوؽ يساكم،
 PERعادال؟برر إجابتك باستخداـ

، ما ىي قيمة معامل اؼبخاطر %7كمعدؿ عائد السوؽ % 3إذا كاف معدؿ الفائدة اػبارل من اؼبخاطر - 3
؟  ßالنظامية 

كلذلك يعمل على اغبصوؿ على خيار . نفًتض كجود مستمر ماليَتغب يف اغبصوؿ على األسهم مستقببل - 4
 أشهر، سعر الشقية 6مدة االستحقاؽ : يتميزاػبيارباػبصائص التالية.  بغرض التغطية كالتحوطCALLشراء 
 أشهر 6ؼبدة % 1.5اػباليمناؼبخاطر (القائدة) ۔ معدؿ العائد125

.  105 أك ينخفض إذل 135توجد فرضيتُت للسعر إما أف يرتفع إذل 
طريقة البدائل اؼبتكافئة؟ ما ىي قيمة اػبيار يف ىذه اغبالة باستخداـ - 
؟ ما الذم يتميز اػبيارات اؼبالية على األسهم- 5

 اإلجابة النموذجية
 السندات ذات معدؿ الفائدة الثابت كالعقود اؼبستقبليات على السندات: التمرين األكؿ

 سنوات، 3 كف، مدة استحقاؽ 10 كف، فائدة اظبية سنوية 100بقيمة اظبية  (M&MI)تتميز السندات 
كمسددة هناية اؼبدة بالقيمة االظبية 

 التطبيقات: احملور السابع
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 % 13 كف عندما يكوف معدؿ العائد اؼبطلوب 92.92تأكد أف سعر السيدات يساكم - 1
:  لتقييم السند نستخدـ مبوذج التدفقات النقدية اؼبعينة أك اؼبخصومة

، األكؿ يتمثل يف الكوبونات أك الفوائد اؼبستحقة السنوية الثابتة Rtينشأ عن اؼبستندات تدفقُت نقدين 
ىذه السلطات )؛ كالثاين يتمثل يف اسًتداد قيمة السند يف هناية مدة االستحقاؽ (طيلة فًتة االستحقاؽ)

.  (تسًتد بقيمتها االظبية

غالبا معدؿ الفائدة يف )rدبا أف ىذه التدفقات النقدية مستقبلية هبب ربيينها دبعدؿ العائد اؼبطلوب 
 (السوؽ عند التقييم

𝑃 =  
𝑅𝑡

 1 + 𝑟 𝑡
=

10

 1 + 0.13 
+

10

 1 + 0.13 2

10

 1 + 0.13 2
= 92.92

3

𝑡=1

 

 2.4تأكد أف حساسية ىذه السندات ذباه معدؿ الفائدة نساكم- 2
على التغَت يف سعر  (%1)حساسية السندات ىي مقياس ألثر التغَت يف معدؿ الفائدة بنقطة كاحدة 

 السند

𝑆 =
1

𝑃
 

𝑡 × 𝑅𝑡

 1 + 𝑟 𝑡+1

3

𝑡=1

 

1

92.92
 

10

 1 + 0.13 2
+

20

 1 + 0.13 3

330

 1 + 0.13 4
 =

222.272

92.92
 

 : بػعلى السندات ذات معادؿ الفائدة الثابتمعدؿ العائد اؼبطلوب يتأثر  - 3
يبكن )مادة االستحقاؽ  - 5اػبطر، - 4شكل السداد،  - 3اؼبعاعبة الضريبية، - 2السهولة، - 1

 .األمد بالكوبوناتبينمايتأثر . (إضافة عناصر أخرل

تدخل ىذه السندات يف تكوين ؿبفظة سندية، حيث قاـ اؼبستثمر يف شهر مارس بيع عدد من العقود اؼبستقبلية 
على السندات قابلة للتسليم هبدؼ التغطية، ىذه العقود مستحقة يف شهر جواف من السنة اغبالية 

كيف تتم التغطية باستخداـ العقود اؼبستقبلية على السندات عند توقع ارتفاع معدؿ الفائدة ؟  - 4
إذا توقع مسَت احملفظة اؼبكونة من السندات ذات معدؿ الفائدة الثابت ارتفاع معدالت الفائدة كبالتارل 

البفاض القيمة السوقية ؿبفظة السندات فإنو سيقـو ببيع العقود اؼبستقبلية اؼبستحقة الحقا من أجل اؼبضاربة بنا 
كاستخداـ حصيلة العملية يف التغطية، حيث يتم اآلف بيع العقود اؼبستقبلية بسعر مرتفع ك شراؤنبا كتسليمها 

الحقا عندما تنخفض أسعارىا ك يقرر اؼبسَت إغبلؽ مركزه يف السوؽ األجل، كبالتارل تتم اؼبضاربة على العقود 
. اؼبستقبلية يف السوؽ األجل لتغطية اػبسارة احملتملة يف السوؽ اغباضر 
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 عبلقة عكسيةالعبلقة بُت التغَت يف معدؿ الفائدة كالقيمة السوقية للسندات ذات معدؿ الفائدة الثابت ىي 
 

 من السندات اعبديدة، فرصة استثمارية بديلة أفضل معدؿ الفائدة يف السوؽ تصبح ىناؾ ارتفاعيف حالة 
 سعرىا نتيجة لذلك كينخفض الطلب على ىذه السندات  يقللفبا

 مقارنة الفرصة االستثمارية األفضل معدؿ الفائدة يف السوؽ سبثل ىذه السندات البفاضيف حالة 
.  من الطلب عليها كيرتفع سعرنبا نتيجة لذلك يزيدبالسندات اعبديدة، فبا

: اػبطر كالتوقعات
دبا أف اؼبستثمر قاـ ببيع العقود اؼبستقبلية على السندات يف شهر مارس رغم أنو ال : تنطلق من فكرة البيع

، كأنو (اؼبستثمر اؼبضارب دائما ببيع عند ارتفاع األسعار) مرتفعيبلكها فهذا يعٍت أف سعرنبا اآلف يف شهر مارس 
.  توقع البفاض أسعارىا مستقببل، يريد أف يستفيد من فارؽ األسعار يف إطار عملية اؼبضاربة على العقود اؼبستقبلية

العبلقة )ألف معدالت الفائدة ترتفع : اعبوابماذا تنخفض أسعار العقود اؼبستقبلية على اؼبستندات؟ : (1)
.  (العكسية اليت نؤكد عليها دائما

يعٍت االرتفاع يف معدؿ الفائدة : اعبوابماذا يعٍت ارتفاع معدؿ الفائدة بالنسبة للمستثمر يف اؼبستقل؟ : (2)
البفاض قيمة ؿبفظة السندات اليت يبلكها 

مبلحظات أخرل لدعم الفهم 
عملية البيع دكف ملكية يف الوقت اغبارل ىي عملية فبكنة يف السوؽ اؼبارل اآلجل كتسمى البيع على -  أكال 

.  (اؼبكشوؼ يبكن أف بيع أصبل مائبل االف كنشًتيو مستقببل لنسلمو إذا تطلب األمر ذلك
يعٍت البفاض القيمة فهذا التوقع  (ألسباب ما)عندما يتوقع اؼبستثمر ارتفاع معدالت الفائدة يف اؼبستقبل - ثانيا 

 السوقية للمحفظة السندية اليت يبلكها كالبفاض قيمة العقود السوقية على السندات اليت بتاجر فيها
ىذه .  بريد اؼبستثمر أف وبقق رحبا على العقود اؼبستقبلية بعوضو عن اػبسارة اليت يتعرض ؽبا على احملفظة:اؽبدؼ

ىي الفكرة اعبوىرية لعملية التغطية باستخداـ العقود اؼبستقبلية 
 عندما  الحقا كتسليمهاكإعادة شرائها يتم بيع العقود اؼبستقبلية يف شهر مارس بسعر مرتفع :مراحبللتغطية

. تنخفض أسعارىا، من أجل ربقيق أرباح من عملية اؼبضاربة على العقود اؼبستقبلية
: ربديد عدد العقود اؼبستقبلية الواجب بيعها يف بداية العملية كنسبة التغطية
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 (القيمة االظبية للعقد اؼبستقبلي/ القيمة االظبية للمحفظة السندية) xنسبة التغطية = عدد العقود اؼبستقبلية 
ربتاج أكال أف كبسب نسبة التغطية 

نسبة التغطية =
سعر السند يف احملفظة ×  حساسية السند يف احملفظة

سعر السند يف العقد اؼبستقبلي × حساسية السند يف العثد اؼبستقبلي
×  معامل التكافؤ السعرم

 =
𝑃 × 𝑆𝑝

𝑃0 × 𝑆𝑝0
× 𝐹… .  2  

 =
92.92 2.4 

83 1.6 
× 0.98 = 1.646 

𝑁 =
1000000

10000
× 1.65 =   عدد مستقبلي 165

 الذم يودع إجباريا يف رصيد اؼبستمر لدل ىامش الضمافاؽبامش اؼببدئي أك يف العقود اؼبستقبلية يوجد  - 6
، أما الدعوة إذل اؽبامش فتسمح ضماف اعبدية يف اؼبعامبلتالوسيط ك ربت تصرؼ غرفة اؼبقاصة، الغاية منو 

 (ترصيد األرباح كاػبسائر)بالتسوية اليومية اؼبراكز اؼبتعاملُت 
N عدد العقود اؼبستقبلية H نسبة التغطيةP سعر السند يف احملفظة𝑃0 سعر السند يف العقد

 اؼبستقبلي
𝑉𝑁𝑝القيمة االظبية للمحفظة 𝑉𝑁𝑐االظبية للعقد اؼبستقبلي  𝑆𝑝حساسية السند يف احملفظة 𝑆𝑝0 حساسية السند يف العقد

 اؼبستقبلي
F معامل التكافؤ السعرم بُت سعر العقيداؼبستقبلي كسعر السند 

اؼبكوف لو 
  

 
األسهم كاػبيارات اؼبالية على األسهم : التمرين الثاين

يوظف أحد اؼبستثمرين مدخراتو يف ؿبفظة مالية، يريد أف يضيف إذل ىذه احملفظة أسهم الشركة 
(AME)  كف 10توزع الشركة سنويا كبشكل ثابت .  سنوات5حيث ينوم االحتفاظ هبذه األسهم ؼبدة 

معدؿ العائد اؼبطلوب )على ذلك السهم % 8كتوزيعات أرباح عن السهم الواحد، كيطلب اؼبستثمر معدؿ عائد 
.  كف125كيتوقع أف يتنازؿ عنو االحنا بقيمة  (MEDAFمقدر باستخداـ مبوذج 

ما ىو النموذج اؼبقًتح لتحديد، القيمة اليت يكوف اؼبستثمر اؼباين مستعدا لدفعها للحصوؿ على  السهم - 1
(AME) تأكد أف ىذه القيمة يف الفًتة ،(t)  كف ؟ 125تساكم
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 توزيعات األرباح السنوية عن كل سهم سعر 𝐷𝑡 :(اؼبدينة)ىو مبوذج توزيعات األرباحاؼبخصومة 𝑃0النموذج اؼبقًتح إلهباد السعر النظرم
. ( معدؿ اػبصم/اؼبردكدية اؼبطلوبة) معدؿ العائد اؼبطلوب r، (القيمة النهائية)اؼبنازؿ اؼبتوقع يف هناية اؼبدة 

𝑃0 =  
𝐷𝑡

 1 + 𝑟 𝑡
+

𝑃𝑁
 1 + 𝑟 𝑁

𝑁

𝑡=1

 

𝑃0 =  
10

 1 + 0.08 𝑡
+

125

 1 + 0.08 𝑁

5

𝑡=1

 

يعترب ىذا 125يف السوؽ يساكم (AME) ككاف سعر السهم 125 يف التوازف يساكم PERالرحبية - السعرمضاعف إذا كاف  - 2
. PERالسعر عادال؟ برر إجابتك باستخداـ 

PERالتوازم =
𝐷𝑡
𝐷𝑡

= 12.5          → 𝑃 = 12.5 × 10 = 125 

 كف باعتبار سياسة توزيع 10 علما أف توزيعات األرباح اؼبتوقعة تساكم الرحبية ىو القيمة العادلة احملددة من خبلؿ مضاعف125نعم 
. األرباح منتظمة كال توجد أية معلومة جديدة بشأهنا

، ما ىي قيمة معامل اؼبخاطر النظامية ؟ إذا اعتربنا أف %7كمعدؿ عائد السوؽ % 3إذا كاف معدؿ الفائدة اػبارل من اؼبخاطر  - 3 
معدؿ العائد اؼبطلوب اؼبستخدـ كمعدؿ ختم قد مت تقديره باستخداـ مبوذج تقييم األصوؿ اؼبالية فيمكننا استخداـ النموذج لتحديد قيمة 

: (درجة اغبساسية ذباه تقلبات السوؽ)معامل اػبطر النظامي 
𝑅𝑀𝐸𝐷𝐴𝐹 = 𝑅𝑓 + 𝛽 𝑅𝑀 − 𝑅𝑓  

0.08 = 0.03 + 𝛽 0.04  
𝛽 = 1025 

 

هبذا مت عرض ىذه اؼبسألة هبذا الشكل اؼببسط لغرض بيداغوجي متعلق بربط اؼبواضيع اؼبدركسة ببعضها البعض، غالبا األمور ال تتم 
 التبسيط

كلذلك يعمل على اغبصوؿ على . نفًتض كجود مستثمر مارل يرغب يف اغبصوؿ على األسهم مستقببل كلكنو يتوقع ارتفاع أسعارىا - 4
اػبارل من  (، معدؿ العائد الفائدة125 أشهر، سعر التنفيذ 6 بغرض التغطية كالتحوط، مدة االستحقاؽ CALLخيار شراء 

 105 أك ينخفض إذل135فرضيتُت للسعر إما أف يرتفع إذل .  أشهر، توحد6ؼبدة % 1.5اؼبخاطر
؟  (ؿبفظة التكرار، ؿبفظة اؼبراجحة، اػبيار الصناعي)ربديد قيمة اػبيار يف ىذه اغبالة باستخداـ طريقة البدائل اؼبتكافئة 

 :تستطيع كتابة صبلة اؼبعادلتُت التاليتُت من خبلؿ تشكيل البدائل اؼبتكافئة
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𝑆𝑢 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 𝐼𝑉 ……  1 

𝑆𝑑 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 0…… 2 
  

 العائد عندما يكوف لو نفس القيمة ىو استثمار لو نفس فئالبديل اؼبكا
K = 125   c? 

 
𝑆𝑢 = 135 > 𝐾                   𝑆𝑑 = 105 < 𝐾                                     
𝐼𝑉 = 𝑆𝑢 − 𝐾 = 10                             𝐼𝑉 = 0                              

 
105 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 0…… 1 

135 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 10…… 2 
  

عدد األسهم اليت هبب أف :  اللتاف سبثبلف على التوارلB ك Aؿ صبلة معادلتُت نتحصل على قيم بح
 تكوف داخل احملفظة اؼبالية كالديوناليت تلك األسهم

 2  1 ⇒  
𝐴 =

10

30
=  سهم 1/3

𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 80 /3 ⇒ 𝐵 = 34.5

  

. من خبلؿ تساكم العوائد يبكن استنتاج تساكم القيم
 قيمة الديوف- قيمة األسهم عند التقييم = قيمة احملافظة اؼبالية = يبةاػبيار بداية اؼبدة ؽ
 الديواف قيمة- عدد األسهم xسعر السهم = 

𝐶 = 𝐾 𝐴 − 𝐵 = 125  
1

3
 − 34.5 = 7.16 

.  ككبسب طريقة البدائل اؼبتكافئة7.16للحصوؿ على ىذا اػبيار اؼبستثمر مستعد لدفع قيمة
، اػبيارات اؼبالية الطابع االختيارماػبيارات ىي ؾبموعة أساسية من اؼبشتقات اؼبالية، أىم ما يبيزىا ىو 

 .معيارية ألهنا أدكات اؼبنظمعلى األسهم متداكلة يف السوؽ 
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السلسلة الرابعة - 
 تقييم األسهم كاػبيارات اؼبالية: التمرين األكؿ

( A)يوظف أحد اؼبستثمرين مدخراتو يف ؿبفظة مالية، يريد أف يضيف إذل ىذه احملفظة أسهم الشركة 
 كنكتوزيعات أرباح عن 10توزع الشركة سنويا كبشكل ثابت .  سنوات5حيث ينوم االحتفاظ هبذه األسهم ؼبدة 

 100على ذلك السهم كيتوقع أف يتنازؿ عنو الحقا بقيمة  % 8السهم الواحد، كيطلب اؼبستثمر معدؿ عائد 
كف 
ما ىو النموذج اؼبقًتح لتحديد القيمة اليت يكوف اؼبستثمر اؼبارل مستعدا لدفعها للحصوؿ على السهم - 1 
(A) حدد ىذه القيمة يف الفًتة ، (t) ؟

 كىو 100يساكم ( سعره)تشَت إذل أف قيمة السوقية  (t)نتائج التداكؿ على ىذا السهم للفًتة اغبالية 
، ىذا األخَت عبارة عن رقم قياسي هبمع أمهم أربع شركات أخرل، أعطيت لو Inيدخل يف تكوين مؤشر السوؽ 

.  نقطة1000قيمة مبدئية 
 :كما يلي (t - 1)ك  (t)تغَتت أسعار األسهم بُت بُت الفًتتُت 

 A B C D Eالشركات 
 100000 50000 150000 50000 100000عدد األسهم 

 95 60 72 150 95( t - 1)السعر يف الفًتة 
 100 65 80 148 112( t)السعر يف الفًتة

.  أحسب معدؿ عائذ السوؽ اؼبارل - 2
(. t - 1)ك  (t) الفًتتُت بُتAاحسب معدؿ العائد اإلصبارل للسهم  - 3

 j 100بسعر تنفيذ يساكم  (t)نفًتض كجود خيار مارل على األسهم للفًتة 
معدؿ العائد اػبارل من . 80 أك ينخفض إذل 110إما أف يرتفع إذل :  فرضيتُت للسعر مستقببلتوجد

%. 1.5اؼبخاطر
أحسب السعر النظرم ؽبذا اػبيار كفق طريقة البدائل اؼبتكافئة مع الشرح - 4
– التحيُت )ىل يعترب معدؿ اػبصم 0.89 يساكمAإذا كاف معامل اؼبخاطر النظامية لؤلسهم - 5 

اؼبستخدـ يف السؤاؿ األكؿ دقيقا؟  (االستحداث
اإلجابة ال تتطلب )كيف يبكننا معرفة مبلئمة توزيعات األرباح اؼبدفوعة على األسهم لسعرىا السوقي  - 6

؟ (اغبساب
مبادالت معدالت الفائدة : التمرين الثاين

 سنوات 7 مليوف كف مدة 5 اقًتاض مبلغ Y  كXتريده اؼبؤسستاف
كترغب يف االقًتاض معدؿ فائدة متغَتة " A"ا من الفئة ؼ ضخمة كعريقة يف الصناعة سبلك تصٍتXاؼبؤسسة -
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كىي شركة متوسطة اغبجم دخلت الصناعة حديثا، كترغب يف االقًتاض " B" نصيفها من الفئة Yسبلك اؼبؤسسة 
لبلستفادة من إمكانيات التغطية عرب اؼبشتقات اؼبالية مقارنة باللجوء إذل دبعدؿ فائدة ثابت، ككبلنبا يسعى 

.  السوؽ اؼبارل مباشرة 
 فرص االقًتاض من السوؽ اؼبارل موضحة يف اعبدكؿ التارل: 

 Xاؼبؤسسة  Yاؼبؤسسة 
معدؿ فائدة متغَت معادؿ فائدة ثابت معدؿ فائدة متغَت معادؿ فائدة ثابت 

4.5 % EURIBOR +0.75 
% 

3.5%  EURIBOR 
+0.25% 

  كفق شرط الًتاضي التالية (مبادلة معدؿ الفائدة الثابت باؼبتغَت)يتم االتفاؽ على مبادلة معدالت الفائدة 

 EURIBOR+ 0.25%مقابل % 4.25
ؼباذا تلجأ اؼبؤسسات إذل التفاكض يف سوؽ الًتاضي، خاصة إذا كانت تتميز جبودة التصنيف؟ - 1
ما ىي توقعات كل مؤسسة حوؿ معدؿ الفائدة؟ كما ىو اػبطر اؼبرتبط بتلك التوقعات؟  - 2
كيف يتم تسوية العملية؟ - 3

.   اؼبقارنة بُت العقود اؼبستقبلية كالعقود اآلجلة:سؤاؿ
امؤل الفراغات دبا ىو مناسب، مث ضع صحيح أك خطأ يف احملل اؼبطلوب  

 
العقود اؼبستقبلية العقود اؼبؤجلة أكجو اؼبقارنة 
............................... .............................. طبيعة العقد 

 ............................  (الغرض)االستخداـ األساسي 
  الدعوة إذل اؽبامش  

  إغبلؽ مركز اؼبتعامل بشكل مسبق 
  عقود غباملو 
  عقود معيارية 
   (الطرؼ اؼبقابل)خطر التعثر 
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اإلجابة النموذجية 
 (احملينة)النموذج اؼبقًتح إلهباد السعر النظرم ىو مبوذج توزيعات األرباح اؼبخصومة  - 1

𝑃0 =  
𝐷𝑡

 1 + 𝑟 𝑡

𝑁

𝑡=1

+
𝑃𝑁

 1 + 𝑟 𝑁
≅ 108 

 معدؿ عائد السوؽ وبسب من خبلؿ التغَت يف قيمة اؼبؤشر - 2
البسط يبثل الرظبلة السوقية جملموع الشركات اؼبكونة للمؤشر يف الفًتة اغبالية، بينما : سب كرقم قياسييحاؼبؤشر 

. اؼبقاـ يبثل الرظبلة السوقية لنفس الشركات يف الفًتة السابقة
.  عدد األسهم اؼبتداكلة Xسعر السهم = لكل شركة  (البورصية)الرظبلة السوقية 

𝐼𝑛 =
  𝑉𝑀𝑖 × 𝑁𝑖 /𝑡
𝑛
𝑖=1

  𝑉𝑀𝑖 × 𝑁𝑖 /𝑡−1
𝑛
𝑖=1

× 1000 =
43850000

40300000
× 1000 = 1088.09 

∆ 𝐼𝑛 = 8.8% 
: معدؿ العائد اإلصبارل للسهم احملقق بُت الفًتتُت - 3

 ىو مؤشر لتقييم أداء السهم من خبلؿ حساب اؼبردكدية اليت وبصل عليها TSRمعدؿ العائد اإلصبارل للسهم 
. اؼبستثمر كمقارنتها مع اؼبردكدية اؼبطلوبة

غالبا اؼبؤشر وبسب، لفًتة طويلة نسبيا للحكم على أداء السهم دكف األخذ بعُت االعتبار التأثَتات قصَتة اؼبدل 
 .
 

𝑅𝑖 % =
𝐷𝑡 +  𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1 

𝑃𝑡−1
× 100 =

10 +  100 − 95 

95
= 15.8% 

السعر النظرم للخيار اؼبارل من خبلؿ طريقة البدائل اؼبتكافئة  - 4
 االستثمارياف اؼبتكافئاف نبا استثماراف كانا يوفراف نفس العائد، تكوف ؽبما نفس القيمة، يف ىذه اغبالة البديبلف

. B (سندات) فبولة بالديوف Aخيار الشراء ؿبل التقييم، كاحملفظة اؼبالية اؼبكونة من أسهم :لدينا
: نستطيع إذا كتابة صبلة اؼبعادلتُت التاليتُت من خبلؿ تشكيل البدائل اؼبتكافئة
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𝑆𝑢 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 𝐼𝑉 …… 1 

𝑆𝑑 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 0…… 2 
  

𝐾 = 100  𝐶? 
 

𝑆 = 110 > 𝐾𝑆 = 80 < 𝑃0 
 –

𝑉 = 𝑆 − 𝐾 = 10𝐼𝑉 = 0 
خطر اؼبرافق g توقعات كل شركة حوؿ معدؿ الفائدة كا

 Yاؼبؤسسة  Xاؼبؤسسة 
تريد االنتقاؿ إذل معدؿ فائدة ثابت غَت تتريد االنتقاؿ إذل معدؿ فائدة ـ
 EURIBOR+ 0.75%تقًتض اآلف دبعدؿ فائدة متغَت 3.5%تقًتض اآلف دبعدؿ فائدة ثابت

تتوقع البفاض معدالت الفائدة كبالتارل ستواجو خطرمعدؿ الفائدة 
الثابت الذم ال يسمح ؽبا بتخفيض تكلفةالتمويل الحقا 

تتوقع ارتفاع معدالت الفائدة كبالتارل ستواجو خطر معدؿ الفائدة 
اؼبتغَت الذم يتسبب ؽبا يف رفع تكلفة التمويل 

 4.25%من خبلؿ شرط التفاكض تدفع Euribor +0.75% من خبلؿ شركط التفاكض تدفع 

 
 
 
 
 

 
 
 

كىي 3.5% مليوف دبعدؿ فائدة ثابت 5من السوؽ اؼبارل على قرض قيمتو Xربصل اؼبؤسسة  (1)
 من السوؽ اؼبارل على قرضبنفس Yترغب يف االنتقاؿ إذل معدؿ فائدة متغَت، بينما ربصل اؼبؤسسة 

كترغب يف االنتقاؿ إذل معدؿ فائدة ثابت EURIBOR+0.75% القيمة دبعدؿ فائدة متغَت 
 (عملية اقًتاض فعلية كتدفقات نقديةحقيقية : 1)

 معدؿ X مبادلة معدالت الفائدة، حيث تدفع اؼبؤسسة Y ك Xتقـو اؼبؤسستاف  (2)
  كربقق رغبتها يف االنتقاؿ إذل معدؿ فائدة متغَت، بينما تدفع EURIBOR+0.75فائدة

 

Y X 

2EURIBOR0.75 

3.5%   1 2

EURIBOR0.75 

 

4.252
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، كربقق ىي األخرل 4.25%معدؿ فائدةY  معدؿ فائدة متغَت، بينما تدفع اؼبؤسسةYاؼبؤسسة 
. (مبادلة معدؿ فائدة ثابت متغَت: 2)رغبتها يف االنتقاؿ إذل معدؿ فائدة ثابت

: النتائج بالنسبة للمؤسستُت موضحة يف اعبدكؿ التارل - 3
 Yاؼبؤسسة Xاؼبؤسسة العمليات 

فوائد مدفوعة من طرؼ الشركة عن االستدانة اغبقيقية 
(1 )

- 3.5 % 
 

- [EURIB0R + 0.75% ] 
 

 % 4.25 - [ EURIB0R + 0.75%] -فوائد مدفوعة يف عملية اؼببادلة 
  +[ EURIB0R + 0.75%] +% 4.25 (2)فوائد مقبوضة يف عملية اؼببادلة

 % EURIBOR -الفوائد الصافية من االقًتاض كمبادلة اؼبعدالت 
 

- 4.25 % 
 

 % EURIBOR 4.25( 3)معدؿ االستدانة اعبديد بعد اؼببادلة    
 

إذا انتقلت كل )معدؿ الفائدة اؼبتاح يف السوؽ اؼبارل 
مؤسسة إذل اؼبعدؿ اؼبرغوب فيو مباشرة من خبلؿ 

( 4)(السوؽ اؼبارل

EURIB0R + 0. 25 % 
 

4.25 % 
 

 % 25 .0 % 25 .0( 4)ك  (3)النتيجة النهائية مقارنة 
 

كل مؤسسة من االنتقاؿ إذل معدؿ الفائدة الذم سعت إليو  (IRS)مكنت عملية مبادرة معدالت الفائدة 
الذم ظبحت بو صفقة )، كبعد اؼبقارنة بُت معدؿ الفائدة الصايف لكل مؤسسة (الثابت أك اؼبتغَت: شكل اؼبعدؿ )

كبُت اؼبعدؿ الذم يتيحو السوؽ يتضح أف كل مؤسسة سبكنت من زبفيض تكلفة التمويل  (اؼببادلة
 0.25%مبدئيا

العقود اؼبستقبلية العقود اؼبؤجلة أكجو اؼبقارنة 
عقد معيارم متداكؿ يف السوؽ اؼبنظم عقد خاص يتم التفاكض عليو بالًتاضي طبيعة العقد 

اؽبدؼ األساسي ؼبشًتم العقد ىو التغطية، االستخداـ األساسي الغرض 
كإف كانت البنوؾ ندخل كطرؼ مقابل 

غالبا بغرض اؼبضاربة 

اؽبدؼ األساسي للمتعاملُت ىو اؼبضاربة 
من خبلؿ اؼبتاجرة بالعقود اؼبستقبلية ألف 
غالبية العقود ال تنتهي بالتنفيذ، قد تكوف 

اؼبضاربة حبد ذاهتا من أجل التغطية 
كالتحوط من ـباطر معينة 

ىناؾ تسوية يومية، دعوة إذل : نعم توجدال توجد ربدث التسوية مرة كاحدة الدعوة إذل اؽبامش 
اؽبامس، كتصفية اؼبراكز اؼبتعثرة 

ال وبدث التنفيذ إلزامي، كيبكن أف يتم إغبلؽ مركز اؼبتعامل بشكل مسبق 
بفرؽ اؼبعدالت أك األسعار 

توجد عدة أشكاؿ للخركج من : نعم وبدث
. ىذه العقود قبل تاريخ استحقاقها

عقود معيارية متداكلة : نعم ىي كذلكليست كذلك عقود خاصة بُت طرفُت عقود ؾبهولة االسم 
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منظمة من قبل غبلفة اؼبقاصة معينُت وبددنبا العقد بشكل خاص  
نعم ال عقود معيارية 

عدـ : 1: يوجد خطر التعثر بسبب: نعمخطر التعثر الطرؼ اؼبقابل 
كجود كسيط مارل أك ىيئة ضامنة، حيث 

تقـو اؼبعامبلت يف سوؽ الًتاضي على الثقة 
مبلغ اؼبعاملة يتم دفعو فقط يف هناية : 2

العقد، فقد يتغَت كضع كبل الطرفُت بُت 
تاريخ االتفاؽ على العقد كتاريخ استحقاقو 

 غرفة اؼبقاصة سبارس دكرىا يف ضماف 
النهاية اعبيدة للمعامبلت، كتلجأ إذل 

تصفية اؼبراكز عندما ال يكوف ىناؾ التزاـ 
بالتسوية اليومية كالدعوة إذل اؽبامش، لتحل 

. ىي ؿبل الطرؼ اؼبقابل يف كل معاملة
تتم صبيع اؼبعامبلت سواء كانت شراء أك 

بيعا عن طريق الوسيط اؼبارل يف غرفة 
اؼبقاصة، اليت تعمل كضماف، كتستعُت دبا 

يدفعو كل طرؼ كوديعة 
يعترب ىذا لسوؽ ـبصصا بشكل كبَت  

للبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية، كىذه األخَتة 
تعرؼ بعضها بشكل جيد فبا ىبفف من 

ـباطر عدـ الوفاء 

ضماف ال يبكن االحتفاظ باؼبراكز مفتوحا 
يف العقد ما دل يستمر توفر ىذا اؼببلغ 

األدىن، كم يتم تعديل مبلغ الضماف يوميا 
كفقا غبركة السعر ليعكس الفرؽ بُت سعر 

اؼبقاصة لليـو كلليـو الذم يسبقو 
 

 السلسلة اػبامسة
 تقييم اػبيارات اؼبالية كفق النموذج الثنائي لفًتتُت: التمرين األكؿ

مت تقسيم فًتة االستحقاؽ . كف50) أشهر، سعر التنفيذ يف عقد اػبيار 6لدينا خيار على أسهم فًتة استحقاؽ 
: إذل فًتتُت متساكيتُت، الفرضيات السعرية لكل فًتة موضحة يف الشكل التارل

𝑆 = 50   𝐶? 3  أشهر
𝑅𝑓 = 0.75% 𝑆 = 61.3    

𝐶? 
𝑆 = 40.8    
𝐼𝑉 = 0 

𝑆 = 75.15   
𝐼𝑉 = 25.15 

𝑆 = 50    
𝐼𝑉 = 0 

𝑆 = 50    
𝐼𝑉 = 0 

𝑆 = 33.29    
𝐼𝑉 = 0 

أشهر  3
𝑅𝑓 = 0.75% 

  .Binonatalmodel حسب النموذج الثنائي اػبيارحدد قيمة 
كضعية ؿبرر اػبيار : التمرين الثاين

 :خيار مارل على األسهمكبن بصدد مناقشة 
. (لطرؽ الصفقة)حدد طبيعة ىذه األداة اؼبالية اؼبشتقة، مكاف تداكؽبا، كاؽبدؼ من التعامل هبا  - 1
شراء )حدد نوع اػبيار : -من خبلؿ الشكل التارل الذم يبثل نتائج اػبيار حسب سعر السهم يف السوؽ - 2

CALL أك بيع "PUT .)
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. (ساحب اػبيار أك ؿبرر اػبيار)حدد طبيعة اؼبتعامل باػبيار - 
 100 - 110 - 141 - 134: إذا افًتضنا أف األسعار السوقية لؤلسهم تأخذ القيم التالية- 3
. أحسب النتائج لصاحب اػبيار عن كل خيار- 
. حدد السعر كالنتيجة عند عتبة اؼبردكدية  - 4
  األسعار السوقية ألسهم-
 العبلكة اؼبدفوعة من كل سهم -
 سعر التنفيذ -

اإلؼباـ باؼبفاىيم األكلية حوؿ اؼبشتقات اؼبالية  : أسئلة الفهم
:  اعبزء األكؿ

األدكات  (4- )السوؽ اؼبنظم  (3- )اػبيار اؼبغطى  (2- )اػبيار األكركيب  (1 ):التاليةاؼبصطلحاتعرؼ 
كديعة الضماف  (6- )العبلكة  (5) - (النمطية)اؼبعيارية 

اعبزء الثاين 
ماىي أىم ميزة لكل من اػبيارات، كالعقود األحدة كاؼبستقبليات؟  - 1

ما ىو الفرؽ بُت العقود اآلجلة كاؼبستقبليات؟  -2
 ؟Floor كعقد خيار البيع Capما ىو الفرؽ بُت عقداػبيار الشراء  -3
 ؼباذا تتميز اؼبستقبليات كاػبيارات على األسهم بالسيولة؟  -4
 ما ىو الفرؽ بُت اؼبشتق اؼبارل كاألصل الضمٍت؟ -5

اإلجابة النموذجية 
: التمرين األكؿ

يف النموذج الثنائي يبكن أف نعود الستخداـ طريقة البدائل اؼبتكافئة، حيث كبدد قيمة اػبيار بالًتاجع، 
، مث انطبلقا من القيمة اليت كبصل عليها يبكن ربديد قيمة ( أشهر3)أكال كبدد قيمة اخبار بداية الفًتة الثانية 

.  اػبيار يف بداية فًتة االستحقاؽ
 (هناية الفًتة األكذل)قيمة اػبيار بداية الفًتة الثانية  -1

𝐾 = 50   𝐶? 3  أشهر
𝑅𝑓 = 0.75% 𝑆 = 75.15    

𝐼𝑉 = 25.15 
𝑆 = 50    
𝐼𝑉 = 0 
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 (سندات ) فبولة بالديوف A نبا خيار الشراء ؿبل التقييم، كاحملفظة اؼبالية اؼبكونة من أسهم  اؼبتكافئافالبديبلف
B .نستطيع إذا كتابة صبلة اؼبعادلتُت التاليتُت:" 

 
𝑆𝑢 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 𝐼𝑉 …… 1 

𝑆𝑑 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 0…… 2 
  

50 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 =       0 
75.15 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 25.15 

من خبلؿ تساكم العوائد . حيث سبثل القيم السابقة قيمة األسهم اؼبكونة للمحفظة كالديوف اؼبمولة ؽبا على التوارل
 :لليد يلُت اؼبتكافئُت يبكن استنتاج أف القيم بدكرىا متساكية

𝐶 = 𝐾 𝐴 − 𝐵 = 61.3 1 − 49.6277 = 11.6723 
  

𝑅𝑓 = 0.75% 
أشهر  3 𝐾 = 50    𝐶 = 11.6723   

𝐶 = 50    
𝐼𝑉 = 0 

𝑆 = 75.15    
𝐼𝑉 = 25.15 

⇒  
𝐴 = 1

𝐵 = 94.6277
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 .اؼبتكافئُت كرر نفس العملية غبساب قيمة اػبيار بداية اؼبدة، مع تغيَت تركيبة البديليُتف - 2
 
 
 
 
 
كالقيمة ( فارؽ أسعار األسهم)تاريخ االستحقاؽ دل وبن بعد، لذلك قيمة اػبيار ىي ؾبموع القيمة الذاتية  (2)

. اؼبضاربة اؼبرتبطة بالزمن، حيث ال يبكن االكتفاء بالقيمة الذاتية
 التطبيقات: احملور السابع

ؿبفظة أسهم فبولة بالديوف / خيار شراء : البدائل اؼبتكافئة
40.8  𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 =       0 

61.3  𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 11.6723 
 

𝐶 = 𝐾 𝐴 − 𝐵 = 50 0.5693 − 23.0544 = 5.41 
𝑆 = 50   𝐶 = أشهر  3 5.41

𝑅𝑓 = 0.75% 𝑆 = 61.3    
𝐶 = 11.67 

𝑆 = 40.8    
𝐼𝑉 = 0 

𝑆 = 75.15   
𝐼𝑉 = 25.15 

𝑆 = 50    
𝐼𝑉 = 0 

𝑆 = 50    
𝐼𝑉 = 0 

𝑆 = 33.29    
𝐼𝑉 = 0 

أشهر  3
𝑅𝑓 = 0.75% 

:  التمرين الثاين
 .(لطريف الصفقة)حدد طبيعة ىذه األداة اؼبالية اؼبشتقة مكاف تداكؽبا، كاؽبدؼ من التعامل ىا - 1

من خبلؿ التمثيل البياين نبلحظ نتائج ثابتة كنتائج متغَتة، فبا يعٍت أف حركة السعر تؤثر على تنفيذ ىذه 
اػبيارات اؼبالية ىي . األداة اؼبالية، كبالتارل فنحن نتحدث عن اػبيار الذم يتميز بطابعو االختيارم يف التنفيذ

مشتقات مالية أك أدكات مالية حديثة مركبة سبثل عقودا، تعطي لصاحبها اغبق يف شراء أك بيع األصل الضمٍت 
دكف إلزامو بذلك، متداكلة يف السوؽ اؼبارل اؼبنظم اؼبشركط، يكوف التعامل هبا بغرض اؼبراجحة، اؼبضاربة، كإدارة 

.  (التغطية)اؼبخاطر 
: (شراء أك بيع)حدد نوع اخبار - 2

𝑅𝑓 = 0.75% 
أشهر  3 𝐾 = 50    𝐶 = 11.6723   

𝐶 = 40.8   
𝐼𝑉 = 0 

𝑆 = 61.3    
𝐼𝑉 = 11.6723… ∗  

⇒  
𝐴 = 0.5693

𝐵 = −23.0544
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خيار الشراء قائم على توقع ارتفاع أسعار )ألف التنفيذ يكوف يف حالة ارتفاع األسعار :CALLخيار الشراء 
، فحالة تنفيذ اػبيار فبيزة بالنتائج اؼبتغَتة بينما حالة عدـ تنفيذ اػبيار فبيزة بالنتائج (األسهم كالتحوط من ذلك

. الثابتة 
: (صاحب اػبيار أك ؿبرر اػبيار)حدد طبيعة اؼبتعامل باػبيار - 

 اؼبستثمر الذم وبقق نتائج ثابتة بقيمة العبلكة اؼبقبوضة يف حالة عدـ التنفيذ، بينما يتعرض ػبسائر :ؿبرر اػبيار
متزايدة تبعا لدرجة االرتفاع يف أسعار األسهم ىو الطرؼ اؼبقابل يف عقد خيار الشراء، كبالتارل فالتمثيل البياين 

. (يعكس كضعية ؿبرر اػبيار بائع األسهم
 100 - 110 - 141 - 134: إذا افًتضنا أف األسعار السوقية لؤلسهم تأخذ القيم التالية - 3
. ( أسهم10باقًتاض اػبيار مكوف من )أحسب النتائج لصاحب اخبار عن كل خيار - 

134 141 110 100 S 
𝑆 < 𝐾 𝑆 < 𝐾  

𝑃 =   𝑆 − 𝐾 − 𝜋 × 10 𝑃 =  −𝜋 × اؼبعدالت  10
70 140 -70 -70 P 

 
 حدد السعر كالنتيجة عند عتبة اؼبردكدية - 4

عتبة اؼبردكدية ىي النقطة حيث ال وبقق اؼبستثمر فيها ربح أك خسارة، كذلك عندما ترتفع أسعار األسهم يف 
 (بالنسبة ػبيار الشراء) بقيمة العبلكة التنفيذالسوؽ عن سعر 

 
𝑆 = 𝐾 + 𝜋
𝑃 = 0

= 120 + 7 = 127   
 

 اإلؼباـ باؼبفاىيم األساسية حوؿ اؼبشتقات اؼبالية: اعبزء النظرم
 :اعبزء األكؿ 

: اؼبالية التالية اؼبصطلحاتعرؼ 
. كديعة الضماف– العبلكة  - (النمطية)األدكات اؼبعيارية - السوؽ اؼبنظم - اػبيار اؼبغطى -  اػبيار األكركيب 

. ال يبكن تنفيذه إال يف تاريخ االستحقاؽ: اػبياراألكركيب
. يبلك البائع األسهم عند التعاقد: اػبيار اؼبغطى

. توجد غرفة اؼبقاصة لتنظيم عمليات السوؽ: السوؽ اؼبنتظم
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تدفع عند التعاقد على : العبلكة. ربمل نفس اػبصائص، كاليت ربددىا غرفة اؼبقاصة: األدكات اؼبالية اؼبعيارية
ىامش يتم ايداعو يف حساب اؼبستثمر اؼبارل عند : كديعة الضماف. (سعر أخبار عند إنشائو)اػبيارات كال تسًتجع 
. التعامل باؼبستقبليات

: اعبزء الثاين
ماىي أىم ميزة للخيارات كالعقود اآلجلة كاؼبستقبليات؟ - 1

. تتميز اػبيارات بطابعها الشرطي االختبارم، بينما العقود اآلجلة كاؼبستقبليات فهي إلزامية
ما ىو الفرؽ بُت العقود اآلجلةكاؼبستقبليات؟  - 2

العقود اآلجلة غَت معيارية يتم التفاكض عليها يف سوؽ الًتاضي، بينما اؼبستقبليات فمعيارية كمتداكلة يف السوؽ 
؟ Floor كعقد خيار البيع Capما ىو الفرؽ بُت عقد خيار الشراء  - 3اؼبنظم

كعند خيار البيع للتحوط من االلبفاض  (معدؿ مسقف)عقد خيار الشراء للتحوط من ارتفاع معدؿ الفائدة 
. (معدؿ أدين)
ؼباذا تتميز اؼبستقبليات كاػبيارات على األسهم بالسيولة؟  - 4

. تتميز اؼبستقبليات كاػبيارات على األسهم بالسيولة ألهنا معيارية
ما ىو الفرؽ بُت اؼبشتق اؼبارل كاألصل الضمٍت؟  - 5

أداة مالية )ىو عقد مركب على األمل الضمٍت، يعطي حقوؽ على ىذا األصل  (أداة مالية حديثة)اؼبشتق اؼبارل 
 .(تقليدية
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 السلسلة السادسة
 Black&Scholesتقييم خيار الشراء باستخداـ مبوذج: التمرين األكؿ

 :كانت اؼبعطيات اليت زبص اػبيار ؿباؿ التقييم كما يليN/1/1يف 
معدؿ )% 5معدؿ العائد اغبارل من اػبطر -  كف 720سعر تنفيذ اػبيار -  كف750سعر السهم يف السوؽ 

 %. 15درجة التقلب  - 2(90/365) يوما 90مدة االستحقاؽ  - (مستمر
:  اؼبطلوب

ما ىي القيمة اليت يكوف اؼبستمر اؼباين مستعدا لدفعها للحصوؿ على ىذا اػبيار كفق - 
؟ Black&Scholesمبوذج

 3التقييم من خبلؿ ؿبفظة التكرار كاغبيادية ذباه اؼبخاطر: التمرين الثاين
 K = 100 أشهر يتميز بسعر تنفيذ 6خيار شراء أكركيب مستحق بعد 

 %.  3 أشهر 6معدؿ العائد اػبارل من اخطر ؼبدة 
( 120 - 85): خبلؿ الفًتة القادمة ىنالك فرضيتُت للتغَت يف سعر السهم

:  اؼبطلوب
؟ (ؿبفظة التكرار، اػبيار الصناعي)ما ىي قيمة اػبيار بطريقة البدائل اؼبتكافئة  - 1
ما ىي قيمة اػبيار بطريقة اغبيادية ذباه اػبطر؟  - 2

اإلجابة النموذجية 
:  التمرين األكؿ 

 (توجد فرضية معدؿ الفائدة اؼبستمر)Black and Scholesربديد قيمة اػبيار اؼبارل من خبلؿ مبوذج - 
 التطبيقات: احملور السابع

𝐶 = 𝑁 𝑑1 𝑆 − 𝑁 𝑑2 𝑘𝑒−𝑟𝑓𝑇  
 d2كd1حساب 

𝑑1 =
𝐿𝑛  

𝑆

𝐾
 + 𝑟𝑓𝑇

𝜎 𝑇
+
𝜎 𝑇

2
=
𝐿𝑛

750

720
+ 0.05  

90

365
 

0.15 0.2465
+

0.15 0.2465

2
 

 N) ك 𝑑1Nقيممن اعبدكؿ اإلحصائي اػباص بالقانوف اللوغاريتمي الطبيعي حبد 
𝑑2كنعوضها يف اؼبعادلة التالية  :

𝐶 = 𝑁 0.7508  𝑆 − 𝑁 0.6763 𝑘𝑒𝑟𝑓𝑇  
                                                 

  12 شهر Nلو مت التعبَت عن اؼبدة بو األشهر حسب النسبة 2
 ألف األساس يف تقييم اػبيارات ىو حساب األمل الرياضي للقيمة انطبلقا من 1385مت الًتكيز على ىذه الطرؽ أكثر من النموذج الثنائي كمبوذج 3

 الفرضيات
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𝐶 = 𝑁 0.7536  750 − 0.7506 720 𝑘𝑒𝑟𝑓𝑇  
𝐶 = 46.41 

 :التمرين الثاين
Cمستعدا لدفعها للحصوؿ على اػبيار، سبثل السعر رل قيمة اػبيار أك القيمة اليت يكوف اؼبستثمر اؼبا 

النظرم الذم يبكن اغبصوؿ عليو باستخداـ طريقة تقيم معينة، تساكم ىذه القيمة السعر أك القيمة السوقية 
MVإذا سبيزت األسواؽ بالكفاءة  .

طريقة البدائل اؼبتكافئة  - 1
البديبلف االستثمارياف اؼبتكافئاف نبا استثماراف إذا كاف يوفراننفس القيمة، أم أف اؼبستثمر مستعد لدفع 

. نفس القيمة على بديل استثمارم يوفر لو نفس العائد
 فبولة بالديوف Aالبديبلف اؼبتكافئاف يف ىذه اغبالة نبا خيار الشراء ؿبل التقييم كاحملفظة اؼبالية اؼبكونة من أسهم 

.  اليت تسمى ؿبفظة التكرار أك اػبيار الصناعيB (سندات)
-  استخداـ اإلشارة :مبلحظة: نستطيع إذا كتابة صبلة اؼبعادلتُت التاليتُت من خبلؿ تشكيل البدائل اؼبتكافئة

ال يغَت من  (للتعبَت عن أف السندات ليست توظيف مارل بل اقًتاض)- أك  (للتعبَت عن ؾبموع مكونات احملفظة)
. النتائج

u : up للتعبَت عن ارتفاع السعر
d :down للتعبَت عن البفاض السعر

 
𝑆𝑢 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 𝐼𝑉 …… 1 

𝑆𝑑 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 0…… 2 
  

قيمة احملفظة اؼبالية من خبلؿ الفارؽ بُت قيمة األسهم / اعبانب األيسر يف كل معادلة يبثل عائد
𝑆 𝐴  كقيمة الدين بفوائده𝐵 1 + 𝑅𝑓 (القيمة الذاتية)قيمة اػبيار / ، بينما اعبانب األيبن يبثل عائد𝐼𝑉 

𝐾 = 100  𝐶? 
 

𝑆 = 120 > 𝐾𝑆𝑑 = 85 < 𝑃0 
𝐼𝑉 = 𝑆 − 𝐾 = 20𝐼𝑉 = 0 

 

 
85 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 0…… 1 

120 𝐴 − 𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 20…… 2 
  

 : اللتاف سبثبلف على التوارل عدد األسهم داخل احملفظة اؼبالية كالدينB ك A على قيم نتحصلحبل صبلة معادلتُت 
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 2 −  1 ⇒  

𝐴 = 20/30 = سهم      0.5714

𝐵 1 + 𝑅𝑓 = 48.57 ⇒ 𝐵 =
48.57

1 + 1.5%
= 47.15

  

 ساكم القيمتمن خبلؿ تساكم العوائد يبكن استنتاج 
دكف الفوائد ألف القيم )قيمة الديوف - قيمة األسهم عند التقييم = قيمة احملفظة اؼبالية = قيمة اػبيار بداية اؼبدة 

 (يف بداية اؼبدة
C = K (A) - B = 100 (0.5714) - 47.15 = 10 

 .كف حسب طريقة البدائل اؼبتكافئة 10للحصوؿ على ىذا اػبيار اؼبستثمر مستعد لدفع قيمة 
 طريقة اغبيادية ذباه اػبطر - 2

معدؿ الفائدة على )اغبيادية ذباه اػبطر تعٍت عدـ اؼبطالبة بعبلكة اؼبخاطر أك اؼبساكاة بُت العائد اؼبؤكد 
 كالعائد اؼبتوقع من احتماؿ أف يكوف اػبيار مرحبا أك غَت مربح، أم األمل الرياضي للعائد RF (سندات حكومية

R1 كاػبسارة 
R1 الناذبتُت عن ارتفاع كالبفاض أسعار األسهم(E (R 

𝐸 𝑅 PR1 +  1 − 𝑃 R2 
احتماؿ أف يرتفع سعر السهم كيكوف اخبار داخل ) Pساكاة العائد اؼبؤكد مع العائد اؼبتوقع يبكن حساب مب

 كىو االحتماؿ الذم هبعل اؼبستثمر ؿبايد ذباه العائد اؼبؤكد كالعائد اؼبتوقع (القيمة
R1 (عائد على األسهم كليس اػبيارات) العائد من ارتفاع السعر .

R1 =
𝑆𝑢−𝐾

𝐾
=

120−100

100
= 20%  
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R2 =
𝑆𝑑 − 𝐾

𝐾
=

85 − 100

100
= −15 % 

𝐸 𝑅 = 𝑃 20% +  1 − 𝑃  −15%  
𝐸 𝑅 = 𝑅𝑓      ⇒ 0.35 𝑃− 0.15 = 0.03 
𝑃= 51.43 

 : كما يليالقيمة اؼبستقبلية للخياريبكن حساب 
𝐶∗ = 𝑃 𝐼𝑉 +  1 − 𝑃 0 

 حيث ال قيمة للخيار يف حالة البفاض سعر السهم
𝐼𝑉 = 𝑆𝑢− 𝐾= 20𝐼𝑉 = 0 

𝐶∗ = 51.43% × 20 + 48.57% × 0 = 10.286 
( 𝑅𝑓معدؿ اػبصم ) القيمة اؼبستقبلية ربيُتدبا أف قيمة اػبيار ربسب بداية اؼبدة ال بد من 

 حساب القيمة اغبالية للخيار
𝐶= 𝐶∗

 1 + 𝑅𝑓  = 10.286 1 + 0.03 = 10 

. اػبطر ككبسب طريقة اغبيادية ذباه 10للحصوؿ على ىذا اػبيار اؼبستثمر مستعد لدفع قيمة 
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  :خاسبة

 
كيف اػبتاـ، نأمل أف نكوف قد كفقنا يف معاعبة اؼبوضوع كعرضو كإف دل يكن لكل جوانبو فعلى األقل 

 للجوانب األكثر أنبية، فالعمل العلمي إفادة كاستفادة كالكماؿ هلل كحده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

126 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة اؼبراجع 



 

 

 :اؼبراجع اؼبعتمدة يف احملاضرات 
1

 ، 3 ، دكتوراة يف العلـو االقتصادية ، جامعة اعبزائردكر اؽبندسة اؼبالية يف تقييم أسعار اؼبنتجات اؼبالية لتحقيق كفاءة األسواؽ اؼباليةزىَت غراية ،  
 .3 : ، ص2015/2016

 : للتوسع انظر 
-

2
John D Finnerty, "Financial engineering in corporate finance, An overview" financial 

management, Vol 17 .No 4, Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Financial 

Management Association International, USA, 1988, P:56-59. 
للجامعات،    ، الطبعة األكذل، دار النشر"اؼبشتقات اؼبالية كدكرىا يف إدارة اؼبخاطر كدكر اؽبندسة اؼبالية يف صناعة أدكاهتا"ظبَت عبد اغبميد رضواف، -  3

 02:  ، ص2005مصر، 
  .03: ،صدكر اؽبندسة اؼبالية يف تقييم أسعار اؼبنتجات اؼبالية لتحقيق كفاءة األسواؽ اؼبالية زىَت غراية ، -4

  : للمزيد انظر
-5
Yuan K. Chou and Martin S. Chin, "Financial Innovations and Technological Innovations as 

Twin  Engines of Economic Growth", University of Melbourne, Australia  
 2007   ،االقتصاد االسبلمي ، العدد الثاين، اجمللد عشرين السعودية: ، ؾبلة جامعة اؼبلك عبد العزيز"اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية"عبد الكرًن قندكز، - 6

 .10: ،ص
العاؼبية  ، اؼبؤسبر العلمي الدكرل حوؿ األزمة اؼبالية كاالقتصادية"دكر اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية يف معاعبة األزمات اؼبالية"ىناء ؿبمد ىبلؿ اغبنيطي، - 7

 06: ، ص2010 ديسمرب 2-1اؼبعاصرة من منظور اقتصادم إسبلمي، األردف،  
 ، كرقة حبثية، نسخة منقحة، مركز البحوث شركة الراجحي اؼبصرفية"نظرات يف اؼبنهج اإلسبلمي: صناعة اؽبندسة اؼبالية"سامي السويلم، -  8

. 01: ،ص2004لبلستثمار، بيت اؼبشورة للتدريب، الكويت، أفريل 
من  ، اؼبؤسبر الدكرل الرابع حوؿ اذباىات عاؼبية األزمة االقتصادية العاؼبية"اؽبندسة اؼبالية كاضطراب النظاـ اؼبارل العاؼبي"عبد الكرًن أضبد قندكز، - 9

 . 02: ،ص2010 ديسمرب 16-15.منظور إسبلمي،كلية العلـو اإلدارية كاإلجتماعية، جامعة الكويت، الكويت
  .05: ،صدكر اؽبندسة اؼبالية يف تقييم أسعار اؼبنتجات اؼبالية لتحقيق كفاءة األسواؽ اؼباليةزىَت غراية ،  10

  : للمزيد انظر
11-

Robert C. Merton, "A Fonctional Perspective of Financial Intermediation", Financial 

Management, Vol. 24 ,No. 2, Published by: Blackwell Publishing on behalf of the Financial 

Management Association International, USA , 1995, pp: 28-29 
، اؼبؤسبر الدكرل الرابع حوؿ اذباىات عاؼبية األزمة االقتصادية العاؼبية من "اؽبندسة اؼبالية كاضطراب النظاـ اؼبارل العاؼبي"عبد الكرًن أضبد قندكز،  -12

 .4-3:  ديسمرب،ص ،ص15/16، جامعة الكويت، الكويت، كاالجتماعيةمنظور إسبلمي، كلية العلـو اإلدارية 
رسالة  " دراسة تطبيقية على اؼبستثمرين يف قطاع غزة(آليات تنشيط سوؽ فلسطُت لؤلكراؽ اؼبالية يف ضوء منتجات اؽبندسة اؼبالية " خالد ؿبمد نصار، - 13

 .106:  ، ص2006ماجستَت يف احملاسبة كالتمويل، اعبامعة اإلسبلمية، فلسطُت، 
 .78-77:  ،ص صاؼبشتقات اؼبالية كدكرىا يف إدارة اؼبخاطر كدكر اؽبندسة اؼبالية يف صناعة أدكاهتا" ظبَت عبد اغبميد رضواف،  -14
 .11:ص .1996. ، ؾبلة اؼبقتصد فصلية، العدد السابع عشر، سبتمرب"اؽبندسة اؼبالية، األسس العامة كاألبعاد التمويل اإلسبلمي"أضبد ؿبمد ذر أبو اعبلي، - 15
 .107: ص. 2008ألردف، ا، الوراؽ للنشر كالتوزيع"اؽبندسة اؼبالية كأدكاهتا بالًتكيز على اسًتاتيجيات اػبيارات اؼبالية"ىشاـ فوزم دباس العبادم، -  16
 .14:ص ،دكر اؽبندسة اؼبالية يف تقييم أسعار اؼبنتجات اؼبالية لتحقيق كفاءة األسواؽ اؼباليةزىَت غراية ،  -17

  : للمزيد انظر

-18
W. Scott Frame and Lawrence J. White ," Empirical Studies of Financial Innovation: 

Lots of Talk, Little Action?", the conférence on“Innovation in Financial Services and 

Payements” Fédéral Reserve Bank of Philadelphia May 16-17, 2002. 
 كضع نظريتو اليت تقـو أساسا على اف النظاـ اؼبارل الرأظبارل ىش، كحسبو فإف عدـ استقرار (1996-1919) اقتصادم أمريكيمنسكي ىيماف  *

. النظاـ اؼبارل أمر طبيعي يف النظاـ الرأظبارل، كفبا يزيد من ذلك االبتكارات اؼبالية
 ، 3 ، دكتوراة يف العلـو االقتصادية ، جامعة اعبزائردكر اؽبندسة اؼبالية يف تقييم أسعار اؼبنتجات اؼبالية لتحقيق كفاءة األسواؽ اؼباليةزىَت غراية ، -  19



 

 

128 

 .14:  ، ص2015/2016
20- Eugenio Domingo Solans, «Financial innovation and monetary policy", The 38th SEACEN 

Governors Conference ..(http://www.ecb.int 
21

- Angel Ubide, "Démythifions les fonds spéculatifs", Finance et Développement, Juin 

2006, p:41-43. 

- George Soros,"The Crisis of Global Capitalism", Public Affairs, New York,1998.
22

 

- Mason, S. Merton,R. and Tufano,P, "Cases in Financial Engineering: Applied Studies of Financial 
Innovation". N.J.Prentice-Hall, 1995, p:8. 

 جامعة  ، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت، زبصص مالية اؼبؤسسات يف علـو التسيَت"دكر اؽبندسة اؼبالية يف إدارة اؼبخاطر اؼبالية"خالد بوخلخاؿ،  23-
.  59:ص.2012 -2011 ، اعبزائر، 03اعبزائر 

 . 129-128: ص ص 1998 مؤسسة شباب اعبامعة ، ،"البورصات كاؽبندسة اؼبالية"فريد النجار، - 24
 ضمن مقدمة مػذكػرة ، اإلسبلمية اؼبصرفية اؼبنتجات لبعض نقدية دراسة اإلسبلميػة اؼبػصرفيػة الصنػاعػة تطػويػر يف اؼبػاليػة اؽبنػدسػة دكرأماؿ لعمش، - 25

 . 130: ص، معمقة كؿباسبية مالية دراسات: فرع التجارية العلـو يف اؼباجستَت شهادة على اغبصوؿ متطلبات
26

، اؼبلتقى الدكرل الثاين حوؿ األزمة اؼبالية الراىنة "دكر اؼبنتجات اؼبالية اإلسبلمية يف ربقيق االستقرار االقتصادم" صاحل صاغبي كعبد اغبليم غريب،-
. 10: ص       2009 مام6-5النظاـ اؼبصريف اإلسبلمي مبوذجنا،جامعة طبيس مليانة، اعبزائر، :البدائل اؼبالية كاؼبصرفية 

-66:   ص ص2007 ، اجمللس العاـ للبنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية كاؽبيئة اإلسبلمية العاؼبية لبلقتصاد كالتمويل"اؼبصرفية اإلسبلمية"عز الدين خوجة، - 27
68. 
: على اؼبوقع االلكًتكين.14/07/2008،جريدة الغد،"اؼبصارؼ اإلسبلمية بُت الواقع كاؼبأموؿ"أضبد نصار،-27

http://Www.Alghad.Jo/?News=32307 
: ص ،2005، الطبعة األكذل، دار كنوز اشبيلية للنشر كالتوزيع، الرياض "أحكاـ التعامل يف األسواؽ اؼبالية اؼبعاصرة"مبارؾ سليماف آؿ سليماف، -  28

917 . 
29 -Dayan Armand et Autre" Manuel de gestion" Volume 2,Ellipses.Auf  France,1999,p: 

231 
 ، مؤسبر دكرل حوؿ األسواؽ األكراؽ اؼبالية كالبورصات كاقع كربديات، جامعة اإلمارات"اؼبشتقات اؼبالية يف رؤية إسبلمية"أشرؼ ؿبمد دكابة، - 30

 .  04:  ص2006 مارس 08-06العربية اؼبتحدة، اإلمارات العربية اؼبتحدة،  
يف  عبامعيةا، الطبعة األكذل، سلسلة صاحل كامل للرسائل "أسواؽ األكراؽ اؼبالية كآثارىا اإلمبائية يف االقتصاد اإلسبلمي" أضبد ؿبي الدين أضبد، - 31

 493-438:  ، ص ص1995االقتصاد اإلسبلمي، مصر، 
 الكتب باللغػة الفرنسية : ثانيا

32
-Ammour Ben HALIMA, PRATIQUE DES TECHNIQUES BANCAIRE:AVEC 

REFERENCE A L'ALGERIE ,ALGER:ed DAHLAB, 1997.                                                                               

. 

02-B.Jacquillat, B.Solnik, Marchés financière: gestion de portefeuille et des risques. 

France: Dunod. 2
eme

 éd, 1990. 
33

-BLANCHE SOUSI-ROUBI, LEXIQUE DE BANQUE ET DE BOURSE ;3ed; PARIS: 

ED DALLAZ, 1990.  
34

- jean ;Pierre pattat, monnaie : institutions financiers et politiques monetaires  

4ed;economica:paris:1987 . 
35

- P.Conso, La Question financiere de l'entreprise.France: Dunod, 7
eme

 éd, tome,1989 

 
 
 


