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 : أصدقائي الطالب 

على الكتاب من الصفحة  يُرجى منكم االطالع    أيار لشهر    الهندسة الماليةمقرر  محاضرات    بخصوص 

 : 288إلى الصفحة  264

 اإلجابة على األسئلة اآلتية: 

 اشرح مزايا ومخاطر عقود خيار الشراء.  .1

 عّرف العقود المستقبلية.  .2

 المستقبلية؟ ما هي أنواع العقود  .3

 لفرق بين الهامش المبدئي وهامش الوقاية.  ، وما Marginلمقصود بالهامش  ما .4

 اشرح مزايا ومخاطر العقود المستقبلية.  .5

 بالتحوط.   د ما لمقصو .6

 اشرح الفرق بين عقود الخيارات والعقود المستقبلية.  .7

 بعقد المبادلة.   د ما لمقصو .8

والذي يمثل آلية التسوية اليومية لعقدين    274الصفحة  . انظر المثال المحلول الموجود في  1تمرين  

 شراء مستقبلين للذهب، يجب االنتباه للنقاط اآلتية: 

سعر التنفيذ المستقبلي، أي السعر الذي سيتم فيه شراء أونصة الذهب في  $  400يمثل سعر  •

 المستقبل. 

  100ذ سيتم شراء أونصة: عدد األونصات في كل عقد أي عند حلول موعد التنفي 100يمثل عدد  •

 أونصة ذهبية.  200أونصة ذهبية في كل عقد فيكون المجموع 

  4000الذي وضعه المستثمر لكل عقد فيكون المجموع  المبدئي  $ قيمة الهامش 2000يمثل مبلغ  •

 $ للعقدين، وهذا المبلغ يمثل ضمانة لتنفيذ المستثمر لاللتزامات المترتبة عليه. 

؛ أي في حال  الفعلي  الحد األدنى المسموح أن يبلغه الهامشة أي  هامش الوقاي$    1500يمثل مبلغ   •

 $( 2000المبدئي ) ش انخفاض رصيد الهامش ألقل من المستوى يجب إعادة إلى قيمة الهام

يمثل السعر السوقي ألونصة الذهب في السوق خالل تواريخ   274بالنسبة للجدول في الصفحة  •

 وهكذا.   3/7% بتاريخ  397معينة، مثالً: بلغ سعر أونصة الذهب 

المطلوب: بيان وضع المستثمر الذي قام بشراء العقدين في كل يوم من األيام المبينة في الجدول   •

 . 274في الصفحة 

 : 275بالنظر للجدول الموجود في الصفحة 

o   3/7نبدأ بالسطر الموافق لتاريخ 

ق، أي يستطيع  $ لألونصة في السو 397هو  3/7العمود األول: سعر اإلغالق بتاريخ 

  400في حين أن سعرها في العقد هو  397المستثمر شراء األونصة من السوق بسعر 
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$. وهو    600أونصة =    200*    3$ لكل أونصة فيكون المجموع  3وبالتالي يخسر المستثمر  

 الرقم المبيّن في العمود الثالث.

أي خسارة )أو ربح( اليوم  يمثل الرقم المبين في العمود الرابع الربح أو الخسارة التراكمي؛ 

باعتبار ال يوجد تعامل في اليوم   600مضافاً لها خسائر أو أرباح األيام الماضية وتمثل هنا 

 السابق. 

$ للعقدين ولكن سيتم تنزيل قيمة   4000خامس رصيد الهامش والذي بدأ مع العمود اليمثل 

 . 3400=  600 –  4000$ فيصبح الرصيد  600الخسارة منه وهي 

o 4/7ل إلى السطر الموافق لتاريخ ننتق 

انخفض  $ لألونصة في السوق، أي  396.1هو  3/7العمود األول: سعر اإلغالق بتاريخ 

وبالتالي تكون   396.1سعر في اليوم السابق إلى  397في السوق من سعر األونصة  سعر

 $ لكل أونصة    0.9الخسارة لهذا اليوم هي 

 $. وهو الرقم المبيّن في العمود الثالث. 180أونصة =  200*  0.9فيكون المجموع 

يمثل الرقم المبين في العمود الرابع الربح أو الخسارة التراكمي؛ أي خسارة )أو ربح( اليوم  

( مضافاً  4/7$ خسارة هذا اليوم )  180مضافاً لها خسائر أو أرباح األيام الماضية وتمثل هنا  

 $   780=  600+180$ فيصبح المجموع  600لها الخسائر السابقة وهي 

ولكن سيتم تنزيل  $ في اليوم السابق،    3400كان  يمثل العمود الخامس رصيد الهامش والذي  

 . 3220=  180 – 3600$ فيصبح الرصيد  180وهي   لهذا اليوم قيمة الخسارة منه

 

o  5/7ننتقل إلى السطر الموافق لتاريخ 

سعر    ارتفع $ لألونصة في السوق، أي    398.2هو    5/7العمود األول: سعر اإلغالق بتاريخ  

كون  يوبالتالي    $  398.2 في اليوم السابق إلى سعر $  396.1األونصة في السوق من سعر 

 $ لكل أونصة   2.1 و لهذا اليوم ه لدينا ربح 

 العمود الثالث.  $. وهو الرقم المبيّن في  420أونصة =  200* 2.1فيكون المجموع 

يمثل الرقم المبين في العمود الرابع الربح أو الخسارة التراكمي؛ أي خسارة )أو ربح( اليوم  

(  5/7هذا اليوم )  $  420وباعتبار لدينا ربح مقداره  مضافاً لها خسائر أو أرباح األيام الماضية  

فيكون الرصيد  $  780والبالغة  فإنه سيسهم في تقليل الخسارة المتحققة في األيام السابقة

780-420  =360 . 

  إضافة ولكن سيتم  $ في اليوم السابق،    3220كان  يمثل العمود الخامس رصيد الهامش والذي  

 . 3640=  420+  3220$ فيصبح الرصيد  420وهي  لهذا اليوم  منه  الربح قيمة 
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o  11/7ننتقل إلى السطر الموافق لتاريخ 

أي انخفض  $ لألونصة في السوق،  393.3هو 11/7اريخ العمود األول: سعر اإلغالق بت

وبالتالي تكون   393.3في اليوم السابق إلى سعر 395.4سعر األونصة في السوق من سعر 

 $ لكل أونصة    2.1الخسارة لهذا اليوم هي 

 $. وهو الرقم المبيّن في العمود الثالث.  420أونصة =  200* 2.1فيكون المجموع 

ي العمود الرابع الربح أو الخسارة التراكمي؛ أي خسارة )أو ربح( اليوم  يمثل الرقم المبين ف 

ً لها خسائر أو أرباح األيام الماضية وتمثل هنا $ خسارة هذا اليوم   420 خسارة مضافا

 $    1340=    420+920$ فيصبح المجموع    920( مضافاً لها الخسائر السابقة وهي  11/7)

  طرحولكن سيتم  $ في اليوم السابق،    3080كان  يمثل العمود الخامس رصيد الهامش والذي  

   2660=  420 – 3080$ فيصبح الرصيد  420وهي   لهذا اليوم منه الخسارة قيمة 

أنها انخفضت تحت المستوى   د لكل عقد ونج 1330رصيد الهامش للعقدين أي  2660تمثل 

ك يتوجب على المستثمر رفع قيمة الرصيد ليصل  لذل$ كل عقد  1500المسموح به وهي 

=   1330 –  2000$ لكل عقد أي توجب عليه إضافة 2000إلى قيمة الهامش المبدئي وهو 

 $.  4000للعقدين فتصبح قيمة الهامش  1340$ لكل عقد أي  670

 وبنفس الطريقة يتم معالجة بقية الحاالت. 

 بنفس الطريقة المشروحة أعاله.  291الصفحة  –المطلوب: حل السؤال الحادي عشر  

ً لمزايا العقود  والذي يمثل  276. انظر المثال المحلول الموجود في الصفحة 2تمرين  توضيحا

 المستقبلية ألغراض المضاربة: 

 . $ المبلغ المتوفر مع المضارب  5300يمثل مبلغ 

 الذهب.مجال االستثمار: شراء 

 سنة أي يخطط المستثمر للقيام بالبيع بعد سنة من اآلن.  1فترة االستثمار 

 $ سعر أونصة الذهب في السوق الحاضر.   530يمثل سعر 

 $ سعر االونصة المستقبلي المتفق عليه في العقد؛ أي سعر التنفيذ. 575يمثل سعر 

ولدينا قيمة العقد هي سعر األونصة مضروبة في  % من قيمة العقد، 9.22الهامش المبدئي المطلوب 

 عدد األونصات  

 سيتم معالجة وضعية المستثمر من خالل أربع حاالت هي: 

 $.600شراء الذهب من السوق الحاضرة وارتفاع السعر إلى  .1

 $525شراء الذهب من السوق الحاضرة وانخفاض السعر إلى   .2
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 $. 600سعر إلى شراء الذهب من سوق العقود المستقبلية وارتفاع ال .3

 $. 525شراء الذهب من سوق العقود المستقبلية وانخفاض السعر إلى  .4

 الحالة األولى: شراء الذهب من السوق الحاضرة: 

$ لشراء الذهب، وهذا  5300سيشتري من السوق الحاضرة فإنه سيستعمل مبلغ    المضارب باعتبار أن  

 $، وعليه: 530أونصات باعتبار أن شعر األونصة  10المبلغ يكفي لشراء 

 6000=10*600تصبح قيمة الصفقة   $:600في ظل ارتفاع السعر إلى 

 $  700=  5300 – 6000وعندها يحقق المستثمر ربح 

 )قيمة العائد / قيمة االستثمار(  % 13.2=  5300/  700وبمعدل عائد = 

 5250=  10*  525تصبح قيمة الصفقة   $: 525في ظل انخفاض سعر الذهب إلى 

 $  50=  5300 –  5250وعندها يتحمل المستثمر خسارة 

 % 0.943-=  50/5300-ويكون معدل العائد 

 %[ 13.2+%، 0.943-جال العائد هو ] مو

 سوق العقود المستقبلية: : شراء الذهب من الثانية الحالة 

مبدئي  باعتبار أن المضارب سيشتري من سوق العقود المستقبلية فإنه يتوجب عليه دفع قيمة الهامش ال

 $ ليكون قيمة الهامش المبدئي،  5300وسيستعمل مبلغ 

 ويجب االنتباه إلى المعادلة اآلتية:  

 قيمة الهامش المبدئي = قيمة العقد * نسبة الهامش المبدئي   وبالتعويض فيها: 

 0.0922= قيمة العقد *     5300

 $  57483.73=  0.0922/   5300ومن قيمة العقد = 

 $ فتكون عدد األونصات التي يمكن شراؤها  575وباعتبار أن سعر األونصة في العقد 

 أونصة   100=  99.9971=  575/  57483.73

 ن نناقش وضع المضارب واآل 

 $:600في ظل ارتفاع السعر إلى 

 $ 2500=  100*   25$ وإجمالي الربح  25=  575 –  600يربح المضارب في كل أونصة 

 %   47.16=  5300/   2500ومعدل العائد 
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 $:  525في ظل انخفاض سعر الذهب إلى 

 $  5000-=  100*  50-وإجمالي الخسارة    50-=  575 –  525المضارب في كل أونصة يخسر 

 %  94.34-=  5300/  5000-ومعد العائد 

 %[. 47.16+ %،94.34-ومجال العائد هو ] 

 بنفس الطريقة المشروحة أعاله.   291الصفحة  – عشر  الثاني المطلوب: حل السؤال 

 

    shadizahrah@gmail.com   وفي حال عدم توفر المقرر مع الطالب يمكن مراسلتي على اإليميل  

 . بإرسال نسخة من المقرر وسأقوم   s.z.foas@aspu.edu.syأو اإليميل  

 مراسلتي أيضاً.  كم وفي حال وجود أي استفسار يمكن

 

 

 

 بالتوفيق      

 الدكتور شادي زهره 
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