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 : أصدقائي الطالب 

 لشهر نيسان:  الهندسة الماليةمقرر محاضرات  بخصوص 

 هذا الملف. المحاضرة الموجودة في ألول من الكتاب والقسم الثاني ين: اتنقسم المحاضرات لقسم 

 

 ول:  بخصوص القسم األ

 : التالية الصفحات والعناوين قراءة  رجى منكم ي   

 . 259 -258نسبة التحوط وتسعير الخيارات ص  .1

ي عتبر الهدف األساسي من الخيارات استخدامها كأداة  ، والتعرض للخسارةمن  حماية  البالتحوط:    قصد ي  

 . للتحوط 

من األصل محل العقد إلى عدد عقود    عدد الوحدات بأنها    )بالنسبة لعقود الخيار(  عرف نسبة التحوطوت  

 ارات الالزمة لتحقيق التغطية. الخي

 258جود في الصفحة الموسبة من خالل القانون ال ويتم حساب 

 . 261-260لنموذج الثنائي لتسعير الخيارات ص ا .2

المؤشر  ي غبن( يدفعها المستثمر بدون أن يلحق به أي عتبر تحديد القيمة العادلة )القيمة التي 

جد طرق مختلفة  ، وتواألساسي الذي يعتمد عليه المستثمر في تحديد المبلغ الذي يستعد لدفعه

عتماد على النموذج الثنائي لتسعير  ود الخيار سيتم االعقي موضوع لتحديد القيمة العادلة، وف

، وذلك باالعتماد على القانون  شراءار العر خيمة العادلة لسات بهدف الوصول إلى القيالخيار

 26المبين في الصفحة 

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

 . وسأقوم بإرسال نسخة من المقرر   u.edu.sys.z.foas@aspأو اإليميل  

 مراسلتي أيضاً.  كم وفي حال وجود أي استفسار يمكن

 

 

 

 

 

 وبخصوص القسم الثاني: 

mailto:shadizahrah@gmail.com
mailto:s.z.foas@aspu.edu.sy


 

2 
 

 سداد قيمة الصفقات
بعد تنفيذ األوامر المرسلة من العمالء للوسطاء، تكون الخطوة التالية هي تسوية الصفقات، أي 
استالم متحصالت البيع في حال كانت العملية بيع أوراق مالية، ودفع ثمن األوراق المالية في حال 

 لسداد قيمة الصفقات:، ونكون هنا أمام أسلوبين كانت العملية شراء أوراق مالية

 .بيعاته نقداسداد العميل لقيمة مشترياته نقدًا والحصول على قيمة م األسلوب النقدي الكامل: •
في حالة الشراء يدفع العميل جزءًا من قيمة الصفقة نقدًا والباقي بأموال   األسلوب النقدي الجزئي: •

اضها مقابل تأمين يودع لدى المقترض أما في حالة البيع يقوم العميل ببيع أسهم يمكن اقتر  ،مقترضة
 ويطلق عليه أسلوب البيع على المكشوف.

 :التمويل النقدي الجزئي للمشتريات
ل بقرض بضمانة األوراق المالية محل  مو  والباقي ي   ه تسديد جزء من قيمة الصفقة نقداً ويقصد ب

 وقيمة المدفوعات النقدية تمثل هامش مبدئي لصفقة الشراء يحسب هذا الهامش كما يلي:  ،الصفقة

نسبة الهامش المبدئي ) هم ( = 
ق

ح
 ( 1المعادلة )  

=أو 
−

ق

  ( 2المعادلة )  رق

=أو


−

سن

رسن  ( 3المعادلة )  )(

 .: الهامش المبدئيهم

 .تمثل حقوق الملكية أي المبلغ الذي سيدفعه العميل من أمواله الخاصة :ح

 .القيمة السوقية للصفقة ) األوراق المراد شراؤها ( :ق

 .قيمة القرض المطلوب  :ر

   .عدد األوراق المالية :ن

  .السعر السوقي للورقة :س
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بموجب اتفاق    ـ  الوسيطفيقوم  شركة الوساطة  وتتم الصفقة بأن يضع العميل رصيد للهامش لدى  
  ة األوراق المشترا   ، وت سجلبسحب قرض من البنك بضمان األوراق المالية محل الصفقة  بينه وبين العميل

وليس باسم العميل، ونجد هنا أن القيمة التي دفعها العميل كهامش تمثل في نفس  شركة الوساطة  باسم  
    الوقت عنصر أمان للسمسار.      

دفع  دوالر 1000 ـبفرض أن قيمة الصفقة التي أبرمها السمسار لحساب العميل تقدر ب مثال:
)بضمانة األوراق المالية محل  دوالر    400وحصل السمسار على قرض بقيمة  منها  دوالر    600العميل  

ى لو  ففي هذه الحالة إذا امتنع العميل عن الدفع يبقى السمسار في منأى عن الخسارة حتالصفقة( 
  حتى ذلك الوضع يكون السمسار قادراً   % ألنه60انخفضت القيمة السوقية للسهم محل الصفقة بنسبة  

على استرداد قيمة القرض. وهذا النوع من القروض يسمى القروض التي يمكن استدعاؤها على اعتبار  
 أن البنك يمكنه المطالبة باسترداد قيمه القروض في أي وقت. 

من العميل أكبر من ذاك الذي يدفعه للبنك   ـلقاء القروض  ـويحصل السمسار على سعر فائدة 
 للسمسار. افياً إض الزيادة عائداً  وتمثل هذه

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الهامش المبدئي يكون أكبر في حالة األسهم منه في حالة السندات 
  . أكثر من أسعار السندات على اعتبار أسعار األسهم عرضة للتقلبات 

ال شك أن أوضاع السمسار تبقى آمنة إذا ما استقرت  أما ما هو تأثير الهامش على السمسار:
 راق المالية محل الصفقة. ولكن ماذا يحدث في حال تغيرت القيمة السوقية للصفقة؟  أسعار األو 

  ،في حال انخفاض القيمة السوقية لألوراق محل الصفقة فإن نسبة الهامش المبدئي تنخفض
وهنا ومن أجل حماية نفسه من هذا النوع من المخاطر عادًة ما يشترط السمسار في العقد مع العميل  

نسبة الهامش المبدئي عن نسبة معينة في أي وقت كان يسمى بهامش الوقاية ولكن إذا بأن ال تقل 
 هامش الوقاية فإن السمسار يطرح على العميل أحد حلين:  لما دون انخفضت نسبة الهامش المبدئي 

 وسيلة دفع مبلغ إضافي لزيادة نسبة الهامش.  .1
 لزيادة نسبة الهامش.بيع جزء من األوراق المالية واستعمال قيمتها  .2
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  أما في حال ارتفاع القيمة السوقية لألوراق المالية محل الصفقة. هناك يكون عند العميل
 الحلين:أحد 

 (."1تخفيض فيه بسط المعادلة "المبدئي )سحب جزء من الهامش  .1
 "(.1زيادة مشترياته من األوراق محل الصفقة )زيادة قيمة مقام المعادلة " .2
  انخفض سعر الورقة المالية ليؤدي إلى وقوع الهامش الفعلي بين الهامش المبدئي أما إذا

وهامش الوقاية. هنا ال يحق للعميل شراء أوراق مالية جديدة على أساس غير نقدي، إال إذا زادت 
مساهمته ورفعت نسبة الهامش الفعلي ليصل إلى الهامش المبدئي ويصنف حساب العميل ضمن  

 . الحسابات المقيدة
وبيوت السمسرة تقوم بحساب نسبة الهامش الفعلي لكل عميل بشكل يومي على أساس سعر  

 األقفال لمعرفة وضع العميل. 

ولتوضيح فكرة الشراء النقدي نفترض أن االتفاق المبدئي بين العميل والسمسار قام على أساس  
×  سهم 1000) $100000وبفرض أن قيمة الصفقة  % 30وهامش وقاية  %60هامش مبدئي 

وذلك تطبيقًا   (وهي نفسها الهامش المبدئي$ ) 40000معنى ذلك أن قيمة القرض تبلغ  $(100
  :للمعادلة التالية

هم
ق

رق
همققر =

−
=−=−= ).(100000)10000060(%40000$. 

 :و قيمة ما يدفعه العميل من أمواله الخاصة أي حقوق الملكية توضحه المعادلة التالية 

هم
ق

ح
قهمح ==== 1000060%60000$ . 

$ هذا يعني أن القيمة     80$  إلى     100بفرض أن القيمة السوقية للسهم انخفضت من    اآلنو 
 الملكية:   تصبح و بالتالي حقوق   $ 80000=   1000×   80 السوقية لألسهم تصبح  

 =    ح     ر      -ق    

80000  – 40000   =40000 



 

5 
 

و نسبة الهامش الفعلي )حقوق الملكية/القيمة السوقية لألسهم( أي 
80000

40000
50% = 

الوضع على ما هو عليه طالما أن الهامش الفعلي لم يصل إلى هامش الوقاية ويمكن    و يستمر
للسمسار أن يحسب الحد األدنى الذي يمكن أن تنخفض إليه القيمة السوقية عندما يصل الهامش 

 الفعلي إلى هامش الوقاية.  وذلك باستخدام المعادالت التالية: 

ق
و

ر *

1
=

−
  الحد األدنى للقيمة السوقية للصفقة.  :*ق   

  .هامش الوقاية :و ÷  ن   *= ق *س

*ق

13.0

40000
57143$ =

−
 الحد األدنى للقيمة السوقية للورقة. :*س =

 $.  57.143=   1000÷   57143=  *س

 . 50واآلن بفرض أن سعر السهم انخفض ليصبح  

 . $  50000=   50×   1000فتصبح القيمة السوقية للصفقة: 

 $    10000=   40000 –  50000حقوق الملكية: و 

و نسبة الهامش الفعلي:  
50000

10000
20% =  

أي إنها تجاوزت نسبة هامش الوقاية ولكي يرتفع الهامش الفعلي ليصل إلى هامش الوقاية ينبغي  
 على العميل أن يضيف مبلغ  يتم حسابه كالتالي: 

      عند القيمة السوقية الحالية للصفقة:              )حقوق الملكية المطلوبة( نحسب قيمة هامش الوقاية

50000   ×30    = %15000     $ 

                              الحالية حقوق الملكية    –  )حقوق الملكية المطلوبة(هامش الوقايةقيمة  و تكون الزيادة المطلوبة =  

         5000   =    15000    –    10000 
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كون الجزء  و إذا لم يرغب العميل بزيادة مساهمته يقوم السمسار ببيع جزء من أسهمه بحيث ي 
المباع كفيل برفع نسبة مساهمته لتصل إلى هامش الوقاية و يمكن تحديد قيمة األوراق التي ينبغي  

   :يلي بيعها  كما

3.0
10000

33333$ ==
ق

 .ق

  50000وبما أن القيمة السوقية للصفقة    ،$  33333أي أن حقوق الملكية تكفي لتغطية أسهم قيمتها  
 :فيتوجب على السمسار بيع $

50000  – 33333   =16667  $.  

و لكن ماذا يفعل العميل بمتحصالت بيع األسهم؟ تستخدم في سداد جزء من قيمة القرض 
 : لينخفض رصيد القرض ليصبح

40000  – 16667   =23333   $ 

$ أموال  23333$  تمويل نقدي،  10000 ،$ 33333بالتالي القيمة السوقية لألسهم  و 
 مقترضة. 

$ عندها تصبح القيمة السوقية  150ولكن اآلن بفرض ارتفاع القيمة السوقية للسهم لتصبح 
  :لألوراق المالية محل الصفقة 

150   ×1000   =150000 $ . 

 

 ر      –و تصبح حقوق الملكية:     ح      =     ق      

            110000   =150000  – 40000. 

 : يلي  و نسبة الهامش الفعلي كما

150000

110000
3.73% =. 

 . $  110000إلى   60000نالحظ أن حقوق الملكية قد ارتفعت من 
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، ولكي ينخفض  % 60ونظرًا ألن االتفاق بين العميل و السمسار يقتضي بأن نسبة الهامش المبدئي 
 ميل أن يقوم بما يلي: الهامش الفعلي ليصل إلى الهامش المبدئي يمكن للع

o  وهذه تكفي لتغطية شراء أسهم بتمويل جزئي  بقيمة:     110000إن حقوق الملكية هي

6.0
110000

6.0

110000
183333$ ===

ق
 .ق

 : فتكون القيمة السوقية لألسهم التي يمكن إضافتها 

  =183333   –  150000   =33333   

 لشراء أسهم جديدة. وبهذا تصبح قيمة القرض: وهذا المبلغ ي قترض من البنك و ي ستعمل

40000   +33333   =73333  $. 

o :بيع جزء من األوراق المالية تتحدد قيمتها كما يلي 

6.06.0
4000

4.0

4000
10000$ =

−
=

−
==

ق

رق

ق

ق
ق

 
ألوراق المالي ايستطيع العميل أن يبيع جزء من  150000هي لقيمة الحالية للصفقة اوبما أن 

 50000=   100000  – 150000تحدد قيمته:  

 هذا المبلغ يمكن أن يستخدمه العميل في تمويل صفقة أخرى. 
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وحدة نقدية،   500سهم بقيمة  100أحد السماسرة أمرًا من أحد عمالئه لشراء  تلقىتمرين:  
على أن يدفع جزء من قيمة األسهم والباقي بأموال مقترضه من المصرف، فاشترط السمار أن 

%، فقبل العميل بذلك، وقام السمار بتنفيذ  30% وهامش الوقاية  60تكون نسبة الهامش المبدئي 
 األمر، والمطلوب:

 أحسب المبلغ الواجب دفعه من العميل.  .1
 أحسب مبلغ القرض.  .2
وحدة نقدية للسهم،   240بفرض انخفاض القيمة السوقية لهذه األسهم لتصبح   .3

 ذلك. دما هو موقف العميل عن
وحدة نقدية للسهم، ما هو   600بفرض ارتفاع القيمة السوقية لألسهم لتصبح  .4

 موقف العميل عند ذلك.
 
 

 

 بالتوفيق 

 الدكتور شادي زهره 


