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 ماهية البورصة وتاريخ نشأتها وأنواعها

سيتم في هذا املحور التطرق ملفهوم البورصة واهميتها وانواعها   

 واهم االوراق املالية التي يتم تدولها فيها 

 ماهية البورصة -أوال

للبورصة دور مهم جدا في اقتصاديات أغلب الدول املنتجة واملصنعة  

قي الـــدول  عـــامـــة ملـــا لهـــا مي أهويـــة شيويـــة في توويـــ  األنشـــــــــــــ ــة خـــاصـــــــــــــــة  ـــا

االقتصــــــــادية وتنقية التنوية الداءوة  ليا ح عالية شيه تلوي اهوي ها في 

 انها اشد آليات التووي . وهناك عدح تعاريف للبورصة نذكر منها:

 :تعد البورصة سوقا يلتقي فيه ك  مي البائع واملشتري  التعريف األول

ية تبادل مي املبادالت املختلية، ومي ثم فإّن نشاط إلتوام عول

البورصة يتسع ليشو  كافة أنواع املعامالت واألنش ة التي يوارسها 

 البشر وينتاجون إليها إلشباع شاجاتهم ورغباتهم.

 :البورصة هي سوق منظوة تنعقد في مكان معين وفي  التعريف الثاني

ة وشرا  مختلف األوراق املاليأوقات دورية  ين املتعاملين، مي أج   يع 

أو املحاصي  الزراعية أو السلع الصناعية، وتؤدي كلوة البورصة 

 معنيين هوا: 

 املكان الذي يجتوع فيه املتعاملون للبيع والشرا 
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 مجووع العوليات التي تنعقد فيه.

 :تعرف البورصة على أنها سوق التعام   األوراق  التعريف الثالث

 أوهي سوق األوراق املالي   كافة أنواعها وأشكالها. املالية  يعا وشرا ،

 البورصة  امليهوم االقتصادي هي مكان يلتقي فيه التعريف الثالث :

لتبادل  سلعة هي األسهم  -مي خالل سواسرح -البائعون واملشترون 

والسندات وتعرف بسوق املال طوي  األج  وهي اقرب مي السوق 

 الكاملة

 رصةتاريخ نشأة البو  -ثانيا

إلى مدينة  روج القرن السادس عشر ترجع تسوية البورصة إلى   

Bruges" فان دور بورس" في  لجيكا نسبة إلى أشد اليرسان البلجيك 

"Van de bourse شيه كان مي كبار التجار األغنيا  والصيارفة "

 املهوين الذيي يقومون  صيقات تجارية مي  يع وشرا .   

تولك فندقا كان يجتوع فيه  Vander Bourseشيه كانت عاءلة   

التجار القادمين مي فلورنسيا إلى مدينة  ريج البلجيلية، والتي كان ينظره 

التجار مي كافة املناطة شيه ت ورت التعامالت فيه، ونظرا لعدم 

اص ناب التجار  ضائعهم معهم كانت تتم االرتباطات في شك  عقود 
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وة ضرح  التزامات مستقبلية قاءوتعهدات، ومي ثم استبدلت البضائع الحا

 على الثقة املتبادلة  ين األطراف املتعاملة.

ليعبر عي املكان الذي يجتوع فيه التجار  Bourseوأتى ليظ   

واملتعاملين معهم، إل رام الصيقات والعقود واإلنياق الحاضر أو اآلج  

تاريخ لعليها وبال بع كانت هناك أماكي أخرى يجتوع فيها التجار قب  هذا ا

ولم تلي قد سويت  البورصات بعد، فعلى سبي  املثال كان اليراعنة في 

مصر يسونون للتجار بعرض  ضائعهم واالتياق عليه وتنديد أسعارها 

لدى عزيز مصر شيه كان يجتوع ك  التجار لديه وتتم الصيقات أمامهم، 

" ركوا عرف تجار العرب نظام  ورصات السلع مي خالل الشيخ " ندر التاج

 وتوويلها واالتياق ألج  عليها.

 Amersوأول  نا  أنشأ للبورصة وعرف بهذا االسم هو  نا  مدينة   

وفي هذا الصدد يجب أن نشير إلى أّنها قامت عام  1460في  لجيكا عام 

 نشر تسعيرح األسعار املسجلة ثم تل ها بعد ذلك ظهور العديد مي  1952

 يرنسا أول مي نظوت  Lyonنة البورصات في أوروبا، شيه تعتبر مدي

ثم  1563 – 1549 ورصات للقيم ثم جا ت  ورصة تولوز  باريس عام 

 8لتأتي بعد ذلك  ورصة  وردو  يرنسا  1566 ورصة روما  إي اليا عام 

سنوات بعد ظهور  ورصة  اريس ثم ظهرت  ورصة أمستردام بهولندا عام 

في  ري انيا فظهرت  أمّ  1762وفي فيّنا عام  1683وفي  ال عام  1608
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التي تعتبر أهم  ورصة  1792وفي نيويورك عام  1773 ورصة لندن عام 

للقيم في العالم نظرا لحجم التبادالت اليومية. وفي القرن السابع عشر 

ميالدي قام العاملون في البستنة في هولندا عقود آجلة بغية تغ ية مخاطر 

 انخياض األسعار.
 وراق املاليةثالثا: أنواع البورصات واأل 

 يولي تصنيف البورصات إلى أنواع متعددح كوا يلي: 

 : أنواع البورصات من حيث التداول  .1

وهي سوق منظم تتركز فيها املبادالت :  أ. بورصة البضائع الحاضرة

التجارية الخاصة  املنتجات ال بيعية ذات اس هالك كبير كالبن والق ي 

 الخ.·····والقوح والسلر 

لبضائع  البورصة التجارية وتعتبر أقدم عهد مي البورصات وتسمى  ورصة ا

األخرى إذ أّنها تؤسس تسيير مي طرف غرفة التجارح في املكان الذي تتواجد 

ه يتم االتياق عند عقد الصيقة على ما يلي:¹فيه 
ّ
 ، وبجدر  الذكر على أن

  النسبة للسلعة: نوعي ها، كوي ها، سعر الوشدح. -

 يخ أو اليترح وطريقة الشحي. السبة للتسليم: التار  -

  النسبة للدفع: نقدا أو على دفعات. -

 وأشهر  ورصات البضائع في الوقت الحالي هو:

  النسبة ملادح الشعير هي  ورصة ليير  ول يينغ -
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  النسبة ملادح البن هي  ورصة لندن وباريس ونيويورك -

 النسبة ملادح السلر هي  ورصة شيكاغو، ليربول، كنساس سيتي -

: هي  ورصــــــــــــة عقود ثناءية مضــــــــــــوونها التزامات  صةةةةةةةةةةة العقود ا   ةب. بور 

قاءوة على  ضــــــــــــائع آجلة  ويولي دفع فرق الســــــــــــعر املتنقة شين تصــــــــــــيية 

 العولية .

 ورصــــة الذهب واملعادن النييســــة في ســــوق :  ج. بورصةةةةة املعادن الةفيسةةةةة

منظوــة لهــا وجود مــادي في قــاعــات خــاصـــــــــــــــة شيــه تتم امليــاوضـــــــــــــــات شول 

نييســــــــــــة مي قب  أعوان الصــــــــــــرف وتختلف أســــــــــــعار هذه املعادن املعادن ال

اختالفا كبيرا  النســـــــبة ملصـــــــادرهم ،أمريكا، روســـــــيا، جنوب إفريقيا البرازي  

وغيرها(، بسبب اختالف طرق الحصول عليها وشحنها والتأمين عليها ودرجة 

 الشواءب فيها

ية تسمى أيضا سوق الصرف فهي سوق عامل" : د. بورصة القطع "العمالت

يتم فيها تبادل العوالت، كوا يتم تنديد أســعار صــرفها أو أســباب ارتياعها 

أو انخياضـــــها. وهي ســـــوق تل ي أي تدخ  خارمي فهي تنظم نيســـــها  نيســـــها 

 سا24سا/24واملتعاملون فيها ينش ون طيلة أيام األسبوع وخالل مدح 

ا الخدمات منه من: تجوع البورصــــــة أشــــــكاال متعددح  ه. بورصةةةةةةة ال دمات

 السياشة والينادق،  ورصة التامين،  ورصة النق  وتأجير السيي .
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: تعد مي أشدث أنواع البورصــــــــــــات يتم فيها عرض وبيع  و. بورصةةةةةةةةةةة األف ار

 الحقوق كنقوق االختراع شقوق العالمات التجارية  وصيقات اإلشهار ...

األســـــــــــــهم  تةةداول فيهــا  يتم : وهي ســـــــــــــوق منظوــة ز. بورصةةةةةةةةةةةةة األوراق املةةاليةةة

لســـــــــــــندات واملشـــــــــــــتقات املالية شيه تتندد فيها األســـــــــــــعار وفقا للعرض وا

  وال لب، وتنقسم   ورصة األوراق املالية مي شيه الوظيية إلى سوقين

وهي السوق التي يتم فيها التعام   السوق األولية "سوق اإلصدار": -

 اإلصـــــــــــــدارات الجديدح ألول مرح  عي طرية ما يعرف بعولية االكتتاب على 

 :شكلين

 . االكتتاب العام ألول مرح مي قب  الشركات عند التأسيس 

 . االكتتاب املغلة لزيادح رأس مال الشركات بعد التأسيس 

وهي الســـوق التي يتم فيها تداول  السةةوق الثانوية "سةةوق التداول ": -

اإلصدارات القديوة التي تم إصدارها في السوق األولية شيه يتم التياوض 

 ة  يعا وشرا  .شول األوراق املالي

 وينقسم سوق التداول مي شيه التسجي  إلى قسوين كوا يلي: 

تنقســـــم  ورصـــــة األوراق املالية :  .  أنواع البورصةةةةات من حيث الل ةةةة ي 2

 مي شيه التسجي  إلى قسوين: 

: هي ســوق تعو  بشــك  رســمي، وتوارس سةةوق مةةمة "رسةةمية"  -أ    

ح وتنـــت رقـــا ـــة شكوميـــة ، فيهـــا املعـــامالت على ضـــــــــــــو  قواعـــد  ونظم منـــدد
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ويت لب التعام  في األوراق املالية أن تكون هذه األوراق مســـجلة في تســـعيرح 

البورصـــــــة  ويشـــــــترط لتســـــــجي  األوراق املالية للشـــــــركات املقبولة في الســـــــوق 

 الرسوية الشروط التالية :   

نشـــــــــــــر تقرير عي أرباشها، وكذا ك  ما يتعلة  الحســـــــــــــا ات الختامية  -

 لية .لك  دورح ما

الحصـــــــــــــول على موافقـــــة لجنـــــة األوراق املـــــاليـــــة  خصـــــــــــــو  األوراق  -

 املقبولة للتسجي  في تسعيرح البورصة. 

فالســـــــوق األولي والثانوي هي أســـــــواق منظوة يجرى التعام  داخلها في 

مكان مندد و  قوانين صـــــــارمة والتعام   أســـــــلوب املزاد العل ي على األوراق 

املنافســــــــــة الكاملة وصــــــــــوال إلى أفضــــــــــ   املالية، شيه تســــــــــود هذه األســــــــــواق

األســـــــــــــعار والتي يتم  بها  تنييذ العوليات.  وبالتالي نجد أوراق مالية موشدح 

 وتسعيرات مت ا قة.     

ومي أمثلـــة البورصــــــــــــــــات املنظوـــة نـــذكر "  ورصــــــــــــــــة طوكيو،  ورصـــــــــــــــة 

 نيويورك" 

: هي تلك األســـواق التي ال تخضـــع سةةةوق  من مةةمة " من رسةةةمية"  -ب

ات واألســــاليب النظامية لنشــــاط  البورصــــة الرســــوية شيه تخت  للوندد

 تداول األوراق املالية لك  الشــــــــــركات التي تعو  خارج مجال البورصــــــــــة ،أي 
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خارج الســــــــــوق الرســــــــــوية( وتلك األوراق غير مســــــــــتوفاح لشــــــــــروط البورصــــــــــة 

 فأسعارها غير رسوية وغير مقيدح  تسعيرح البورصة.

 مي السوقين : ويضم السوق الغير منظم ك      

: هو ســـــــــوق غير منظم، يتكون مي الســـــــــواســـــــــرح غير السةةةةةةةةوق الثالث  -1     

األعضـــــــــا  في البورصـــــــــة املنظوة، يجرى التعام  فيه  أوراق مالية خارج 

البورصـــــــــــــــة الرســـــــــــــويــة والســـــــــــــبــب في قيــام هــذا النوع مي األســـــــــــــواق هي 

الصـــــــــعوبات التي غالبا ما تقا   املؤســـــــــســـــــــات عند  يعها للويات كبيرح 

ي األوراق املالية املقيدح في أســــــواق األوراق املالية . وأهم املؤســــــســــــات م

التي تنشـــــــــا في هذا الســـــــــوق : املؤســـــــــســـــــــات االســـــــــتثوارية كبيرح الحجم 

كصـــــــــــــنــادية املعــاشـــــــــــــــات، شســـــــــــــــا ــات األموال املؤمي عليهــا التي تــديرهــا 

 البنوك التجارية.

يه  أوراق : هو ســـــــــــــوق غير منظم،  يجرى التعام  ف السةةةةةةةةةةةوق الرا ع  -2     

مالية غير مقيدح في التســــــــــــعيرح  الرســــــــــــوية وال مجال للوســــــــــــاطة في هذا 

النوع مي األســــــــواق شيه يجرى التعام  بســــــــرعة وبتكلية بســــــــي ة مي 

خالل شـــــــــــــبلة اتصـــــــــــــاالت اللترونية ،وتوث  املعامالت خارج البورصـــــــــــــة 

 9.2األمريلية الجز  األكبر مي النشــــــــــاط   املالي شيه تــــــــــج  ما قيوته 

  للوعامالت املستقبلية. 1996دوالر عام ترليون 

 أنواع البورصات من حيث التعام  ال غرافي :. 3
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: وهي  ورصــــــات مندودح التعام  في النشــــــاط اإلقليمي  بورصةةةةةات مح ية

 تتويز  صغر حجم املعامالت. 

: هي  ورصات كبيرح الحجم توتد معامالتها إلى  " بورصات عاملية "دولية

 .   دول أخرى خارج اإلقليم

 را عا: شروط إنشاء البورصة

هناك عدح مقومات يجب توافرها الزدهار األسواق املالية فنذكر مي 

  ينها : 

االســـتقرار الســـيا ـــ ي مي أهم العوام  التي االسةةةتقرار السةةةيا ةةة ي:  -1

تعو  على جذب رؤوس األموال فوع توافر االســـــــــــــتقرار الســـــــــــــيا ـــــــــــــ ي 

الــــــدولــــــة بعيــــــدح عي تزدهر األســـــــــــــواق املــــــاليــــــة وتنوو، فنينهــــــا تكون 

الحروب أو التدخ  األجنبي يتنقة السالم واألمي االجتواعي وي وئن 

املســـــــــــــتثورون على مصـــــــــــــير أموالهم كوــــــا في ظــــــ  االســـــــــــــتقرار تنترم 

 الحكومات الوفا   التزاماتها.

ويســــــــــــــاهم  هــذا العــامــ  أيضــــــــــــــا في ازدهــار  اسةةةةةةةةةةةتقرار القوانمن : - 2

قوانين وتغيرها أســـــــــــــواق املـال ونووهـا شيـه أن عـدم اســـــــــــــتقرار ال

املســـــــــــــتور يؤثر على شريــة تــداول االســـــــــــــتثوــارات وتقيــدهــا، لــذلــك 
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تنر  الــدولــة املتقــدمــة على اســـــــــــــتقرار قوانينهــا، ونتيجــة لــذلــك 

 تتدفة رؤوس األموال بسهولة ويسر  دون أي خوف أوشك.

ال شــــــــــــــك أن الرقا ة املشــــــــــــــددح على حرية حركة رؤوس األموال :  -3

يعوق ت وير أســـــــــــــواق املال ويعو  على شرية وانتقال رؤوس األموال 

عدم انســــــــيابها في ســــــــهولة ويســــــــر، لذلك ينب ي أن يتوافر في أســــــــواق 

 املال الحرية في التنويالت النقدية وعدم فرض قيود أو رقا ة عليها.

كلوا انخيضــــــــت األعبا  أو نســــــــب الضــــــــراءب األعباء الضةةةةةةةري ية :  - 4

أدى ذلك إلى جذب  والرســــــوم امليروضــــــة على األموال املســــــتثورح كلوا

رؤوس األموال وتشـــجيعها موا يترتب عليه ازدهار أســـواق املال، علوا 

 ـــأن بعل الـــدول تغ ي األموال املســـــــــــــتثورح بهـــا مي عب  الضـــــــــــــراءـــب 

 تشجيعا على تدفة رؤوس املوال وجذب املستثوريي.

ينب ي توفر وســــــــاء  البنية األسةةةةةةةاسةةةةةةةية وشةةةةةةةب ة االت ةةةةةةةاالت:  -ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 5

ك لربا أي ســـــــــوق مال  دولة ما  أســـــــــواق االتصـــــــــاالت الســـــــــريعة وذل

املال  العالم، وذلك شتى تكون على دراية  العرض وال لب العاملي في 

أي وقـــت مي أوقـــات اليوم لـــذلـــك يلزم االهتوـــام  ـــاملرافة العـــامـــة وفي 

مقدم ها املواصــالت الســللية والالســللية، فضــال عي أنه يلزم هياك  

 اقتصادية سليوة.
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افر  هاز م ةةةةرفي - 6 يعد الجهاز املصـــــرفي األداح الهامة مت ام :   تو

لنوو األســـواق املالية شيه أنه يقوم  دور الوســـيا املالي الذي يعو  

على تجويع املــــــدخرات وتنوي هــــــا وتوجيههــــــا ويعتبر الجهــــــاز املصـــــــــــــرفي 

 الدعامة الرءيسية إلقامة سوق مال مت ور.  

 خامسا: شروط الدخول إلى البورصة

شركات واملؤسسات االقتصادية إلى سوق تت لب عولية دخول ال

األوراق املالية جولة مي الشروط، منها ما يتعلة  الجانب املالي ومنها ما 

يتعلة  الجانب القانوني، وما تجدر اإلشارح إليه هو أن هذه الشروط 

 تختلف مي دولة ألخرى، ومي  ورصة إلى أخرى داخ  نيس الدولة.

 ط التالية:ويولي تلخي  هذه الشروط في النقا

يشترط في الشركة أو املؤسسة التي ترغب في الدخول إلى البورصة أن يكون -

 شكلها القانوني مي األموال أي شركة مساهوة أو شركة التوصية  األسهم.

أن ييتح رأس املال االجتواعي لجوهور املساهوين املحتولين  نسبة تترواح  -

رأس املال في سوق األوراق ، شيه طرح هذه النسبة مي %25إلى  %20ما ين 

 املالية وذلك  إصدار ما يقا لها مي أسهم.

 أن يكون قد مر على تأسيسها ونشاطها أكثر مي ثالثة سنوات. -
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أن تكون قد شققت األرباح خالل السنتين األخيرتين عند طلب اإلدراج في  -

 سوق األوراق املالية مع توزيع األرباح خاللهوا.

يداعه لدى الجهات املختصة، مع اإلشارح إلى أن تكويي ملف الدخول وإ-

امللف يجب أن ينتوي على القانون األسا  ي للشركة، وتقديم نشاط 

املؤسسة وآفاقها املستقبلية، مع اإلشارح إلى كييية الدخول إلى سوق 

 األوراق املالية.

تقديم القواءم املالية الختامية كجدول شســــــــــــــا ات النتاءج، امليزانية -

  ، مصادق عليها مي طرف منافظ الحسا ات.الختامية

 سادسا: املةتجات املالية املتداولة بالبورصة

إن السوق املالي هو سوق التووي  طوي  األج ، توث  البورصة الجز  

ويتم التعام  داخ  البورصــــة  قيم منقولة   الرءيســــ ي منه في عولية التووي 

 متعددح نوضحها كوا يلي:

ملا كانت البورصة سوقا والسوق ينتاج إلى منتجات  أنواع األوراق املالية:

للتعام  بها فإّن منتجات البورصة هي األوراق املالية وتعرف األوراق املالية 

على أّنها تلك األسهم والسندات التي تصدرها الشركات الحكومية وغير 

الحكومية ،سندات طويلة األج ، أذونات الخزينة، أسهم الشركات 

 العوومية...(.
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ا وذات شة في أص  معين وفي التدفقات النقدية 
ّ
فالورقة املالية تعتبر صك

املتوقعة الناتجة عي هذا األص  أي أّنها مستند مللية أو ديي  ين شقوق 

 وم الب املستثور.

 األوراق املالية إلى جانب تنقيقها عاءدا مناسبا للوستثوريي فإّنها تونح لهم 

اجة إذ مي املولي  يعها في البورصة سهولة تنويلها إلى نقود عند الح

 والحصول على عاءد مي النقود وتنقسم األوراق املالية إلى نوعين:

 . األسةةةهم:1

هو عبارح عي شهادح تخّول ملاللها الحة في مللية جز  مي  تعريف السةةةهم:

رأس مال الشركة التي أصدرت هذا السهم، واألسهم قا لة للتداول 

ة إّما  ال رق التجارية أو مي يد إلى يد أو  القيد في تج  واالنتقال في البورص

الشركة وعندما يتنازل شخ  عي أسهوه تصبح الشركة مدينة للوساهم 

الجديد وين  من  مالك السهم القديم في ك  ماله مي شقوق على الشركة 

 وتشو  هذه الحقوق ما يلي:

شة الحصول على ما يخ  السهم مي أرباح وفقا للحصة  -

 صصة لك  سهم واملقررح توزيعها على شولة األسهم.املخ

شقوق على أصول وموجودات الشركة تعادل نصيب ك  سهم مي صافي  -

أصول الشركة أو ناتج  يع هذه األصول بعد استبعاد شقوق الغير منها عند 

 تصيية الشركة وهو مايعادل تقريبا نصيب السهم مي رأس املال.
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مات دورية عي موقف الشركة املالي، وعي شة الحصول على  يانات ومعلو  -

 نتاءج أعوالها.

شة شضور الجوعيات العوومية سوا  العادية أو غير العادية ومناقشة  -

ما يعرض فيها وطرح املالشظات واالقتراشات وشة التصويت على مشروعات 

 القرار املعروضة.

 ةإذن فالسهم مستند مللية ومي ثم فليس له تاريخ استنقاق فوسؤولي

 إذا قررت 
ّ
شامله مندودح  قيوة السهم وال ينة له امل البة  األرباح إال

 اإلدارح توزيعها.

 وتنقسم األسهم إلى ثالث فئات: أنواع األسهم:

 أسهم من حيث الش  : -أ

هذا السهم، هو سهم مي النوع الذي يسج  إسم شامله السهم االسمي:  -

للية هذا السهم مي شخ  الناق  للوللية؛ أي عندما تنتق  م على الصك

على ظهر السهم، أو عن رية طرق  لشخ  أخر، يتم تسجي  إسم الجديد

وتكون تلك ال ريقة عي طرية  .آخرى عي طرية شركة مصر املقاصة

 .السحب واإليداع، والتسوية والحيظ املركزي 

مي ثم يتم تسجي  تلك العولية عند الشركة املصدرح وتسج  في   

  .دفاترها
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الـسهم لحامله هو سهم ال يشترط ذكر إسم صاشبه على  لحام ه:السهم  -

 الصك،

   ال يشترط عوليات نق  املللية أو الصكوك.  فقا إذ كنت تريد ملليته 

 قم  تداول هذا السـهم، وللي بعد أن يتم دفع قيوته كاملة عند اإلكتتاب.

وللي يجب اإلشارح إلى أن الشك  الوشيد الذي يسوح  ه التشريع   

 السوري هو شك  األسهم االسوية فقا.

للشركة أن تصدر أسهوها ألمر وتشترط فيها أن تكون كاملة السهم ألمر:  - 

الوفا  أي دفعت ك  قيو ها االسوية، إذ أّن الشركة ال تست يع تعقب تداول 

األسهم وال تست يع أن تتعرف على املساهم األخير امللزم  رصيد القيوة التي 

 قيوة السهم. لم تدفع مي أص 

 أسهم من حيث الح ة التي تدفع: -ب

هو الذي يلتتب  ه املساهم بشرط أن يدفع قيوته نقدا السهم الةقدي: -

 بعد تأسيس الشركة 
ّ
وال يصبح السهم قا ال للتداول  ال رق التجارية إال

  صية نهاءية وصدور املرسوم املرخ   تأسيسها.

ة كعقار أو مصنع أو متجر أو هو الذي يوث  شصة عيني السهم العيني: -

موجودات لشركة قاءوة يصادق عليه مي طرف الجوعية التأسيسية فال 

 عند تسليم الخدمات التي 
ّ
 أصحابها إال

ّ
يجوز للشركة تسليم هذه األسهم إال

 تقا لها وتعتبر قيو ها مدفوعة  كاملها.
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 أسهم من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها: -ج

نقول عي السهم العادي "السهم".  التعريف هو عبارح  السهم العادي: -

في  titre en capital ou titre de propriétéعننة مللية أو صك مللية 

املؤسسة االقتصادية التي أصدرته. إنه يع ي لصاشبة شة في مللية أصول 

املؤسسة ، ومي ثم في الحصول على جز  مي دخ  املؤسسة. وهوإلى جانب 

ن املاليان القا الن للتداول واألكثر شهرح.السهم ليس له السندات األصال 

تاريخ استنقاق مثلوا هو الحال  النسبة للسند. املساهم هو آخر مي 

يستييد مي أرباح الشركة. فوصلحة الضراءب واملوردون والداءنون 

، وبعدهم شولة األسهم obligatairesاملصرفيون وشولة السندات 

على العواءد أو الحقوق في شالة االفالس. أكثر  املوتازح، هم أول مي ينص 

مي ذلك، فإن املساهوين يتنولون كافة املخاطر التي تتعرض لها املؤسسة. 

 في مقا   ذلك، فإن األسهم وما ماثلها مي شهادات استثوار تع ي لصاشبها:

شة التصويت في إطار الجوعية العامة على  مختلف اللواءح التي  *

ؤسسة، والتي تتعلة  توجهاتها الرءيسية، أي التعبير عي تقدمها إدارح امل

رأيه خالل انعقاد الجوعيات العامة في كييية إدارح الشركة وبالتالي مراقبة 

 سياس ها وسيرها.
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، -في شالة توزيعه  -تع يه شة الحصول على جز  مي ربح الشركة  *

  ك  صيتناسب مع مساهوته في رأس مال الشركة. علوا  أنه يولي أن يخ

 الربح أو جز  منه لتكويي اشتياطي يكون مي شأنه دعم املركز املالي للشركة.

* تع يه في شالة تصيية الشركة شة الحصول على جز مي صافي   

 .أصولها

، هي أسهم préférentiellesاألسهم املوتازح أو املضلة السهم املمتاز:  -

لى مواث  ملعدل فاءدح ع تكون لها األولية في دفع األرباح وهي أرباح ثا تة

سندات.كوا أنها تتوتع  أولوية الدفع في شالة تصيية الشركة، وتسوح 

 وراكوة لألرباح ليترح منددح. في البداية ينب ي التأكيد على أنه على خالف 

األسهم العادية فإن معدل الربح الذي تدره هو معدل ثا ت وقا   للزيادح في 

رح. في شالة كون أرباح الشركة غير كافية شالة شققت املؤسسة أرباشا معتب

للوفا   وعدل الربح الثا ت املنصو  عليه، فإن شة صاشب السهم 

املوتاز في ذلك ال يسقا،    يرش  إلى السنة املوالية.وفي شالة كون أرباح 

الشركة خالل السنة املوالية غير كافية للوفا   الربح املتية عليه فإنه لي 

 les actions privilégiées sont ملالية الثالثةيسقا ويرش  للسنة ا

cumulatifs et onéreux أي يتم تجويع االرباح لثالثة سنوات .

متتالية، ثالثة فقا، بعدها ينول السهم املوتاز إلى سهم عادي ويلسب 

 صاشبه شة التصويت. 
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إنه ينب ي التذكير  أن العاءد الثا ت على السهم املوتاز ليس ضروري 

ثلوا هو الحال  النسبة للياءدح على السند. كوا تجدر اإلشارح الدفع م

كذلك إلى أن األسهم املوتازح ليست كلها قا لة للتنوي  إلى أسهم عادية، 

وهو ما يتم تنديده نصا، أي ضرورح الن  عليه في نشرح االصدار. تعتبر 

األسهم املوتازح مي  ين األصول الهجينة، لذلك فهي تصنف في خانة شبه 

 quasi fonds propresاألموال الخاصة 

 actions للتنوي األسهم املوتازح واألسهم املوتازح القا لة 

privilégiées et actions  privilégiées convertibles.  ترتيع

القيوة السوقية لألسهم املوتازح  نوعيها في شالة انخياض معدالت الياءدح 

ا مثلوا هو الحال  النسبة في سوق االقراض والعلس  العلس. أي توام

 للسندات.

تتوتع األرباح التي تدرها األسهم  جويع أنواعها  وعاملة ضريبية 

traitement fiscal plus   avantageux  أفض ، مقارنة  اليواءد التي

 تدرها السندات.

و هي األسهم التي اس هللت قيو ها  أن ُردت قيو ها اإلسوية  سهم التمتع: -

دريجيا أو دفعة واشدح أثنا  شياح الشركة, و هذا ما يسمى الى املساهم ت

 ..  إطيا  األسهم

 السةدات:  -2
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قيوة معينة، وهي أشد  السندات :هي أوراق مالية ذات تعريف السةد: -أ

إلى  أوعية االستثوار، والسند عادح ورقة تعلي عي أن مالك السند داءي

مشروع. وعادح ت رح  الجهة املصدرح للسند، سوا  شكومة أو شركة، أو

للبيع في سوق املال لتنصي  مبلغ م لوب ملشروع خا ،  هذه السندات

الشركات لشرا   اخرح، أو تنتاج  لدية  ولهدف مندد، فقد تنتاج إشدى

جديدح، أو أن شكومة ما تنتاج  إشدى املدن إلى توديدات كهرباءية أو ماءية

متوفرح، وال يولي  الية غيرإلى  نا  مدارس أو جامعة، وللي االعتوادات امل

 .تنقيقها بسهولة للبر االشتياج

الحاجة ال يرغب في أن يكون هناك  وفي الوقت نيسه، فإن صاشب         

كاألعوال الحكومية  شريك له فيوا يعو  سوا  لعدم إمكانية املشاركة،

شركات  والبلدية أو املدارس، أو أن الشركات ال ترغب في التوسع في خلة

مع الشركا  األولين. لذا فإن الح  هو أن ت لب سليه لتغ ية املبلغ  جديدح

 .تنتاجه الذي

ويولي تنصي  هذا املبلغ عي طرية قرض مي  نك واشد أو   

ويولي أيضا أن ت رح سندات  وبالغ صغيرح نسبيا ليكون  مجووعة  نوك،

 يالعاديين، وتكون هذه السندات  وثا ة ورقة دي شراؤها في مقدرح الناس

الشركة، وتباع هذه السندات على الناس  على هذه البلدية أو الحكومة أو
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مي أموال متوفرح  كوسيلة لالستثوار املضوون، فيقدموا ما لديهم

  . ضوانات معينة مي قب  الجهة املستييدح مي القرض

قيوة السند  على أساس أن تقدم السندات للبيع وت رح في األسواق 

يبدأ مي  كبير في السندات الحكومية، وغالبا مامبلغ مندود، وهو مبلغ 

 .دوالر 1000خوسة آالف دوالر، وفي الشركات يبدأ مي 

وغالبا ما يعلي عي املدح، وتعرف  أنها سندات  ومدح السند مندودح،

و قصيرح األج  تع ي أن مدح سداد  .قصيرح أو متوس ة األج  أو طويلة

متوس ة األج   ن، وسنداتقيوة هذا السند هي في خالل سنة إلى سنتي

تع ي أن مدح السداد مي ثالث سنوات إلى عشر سنوات وما زاد عي ذلك 

 .سندات طويلة األج  فهي

السندات  ويدفع ملالك السند مبلغ مندود فاءدح، وغالبا ما تكون          

 الحكومية قليلة الياءدح ألنها مضوونة التنصي  والبيع في أي وقت، وأما

عرض سنداتها للبيع بسعر فاءدح أعلى للوشتري لتشجع الشركات فهي ت

هناك فاءدح مالية، وهي عادح مبلغ مق وع، وغالبا ما  شرا  سنداتها، أي إن

وقت طرح هذه السندات أو أكثر قليال  يكون بسعر الياءدح الدارجة في

السنوية وتدفع غالبا ك   ليقب  الناس عليها، وهذه الياءدح تندد قيو ها

 .ويعلي عي تنصيلها في مواعيد ثا تة ستة أشهر،
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السندات أيضا  أنها قا لة للتداول في األسواق، وذلك في شالة  وتتويز        

السيولة النقدية، فاملالك يست يع  يع ما لديه مي  اشتياج ماللها إلى

الباقية مي عور السند، ومع سعر الياءدح  سندات بسعر يتناسب مع املدح

 .لبيعاملتية عليها عند ا

املشروع  إن الذي يولك السندات ال يعتبر شريكا في :ضمانات السةدات -

أو الشركة التي طرشت هذه السندات للبيع، وليس ملالك السند أي صوت 

  .اإلدارح في مجلس

 ومي أشهر السندات املعروفة هي سندات الحكومات، وهي غالبا سندات     

 ى تووي  ملشروعاتها العديدح، ضوان الدولة، وت رشها الدولة للحصول عل

أو مجاري وتصريف املياه( والتي عادح تنتظر أن تنص   ،مثال سلة شديد

رسوم الخدمات التي تتنقة مي تقديم  منها الدولة على عاءد عي طرية

يشتري السند وهو يعلم  خدماتها مي ذلك املشروع. لذا فإن صاشب السند

 .ملشروعأن هناك ضوانا لعودح ماله إليه مي هذا ا

ملالك السند األولوية في التنصي ، فيوا لو تعرضت الشركة  كوا أن           

 يع السند ألي انتكاسة مالية، فصاشب  أو املصلحة التي استيادت مي

 .اإلفالس السند له األولوية في التنصي  في شالة
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ويولك صاشب السند قوح أخرى، وهي أنه يست يع أن ي الب في            

إفالس الشركة أو املصلحة في شالة عدم سدادها للياءدح أو للوبلغ  نإعال 

املبلغ، وهذه قوح تخيف الشركات واملصالح، موا  عند شلول موعد دفع

شقوقه وتنافظ على ماله عند هذا  يجع  لصاشب السند قوح تع يه كام 

  .املديي

 ديعلي عنتتندد قيوة الياءدح في السند عند طرشه للبيع ، فقد           

سنويا وهذا السعر يبقى ثا تا مدح  %6طرشه أن الياءدح عليه ستكون 

مهوا تغيرت أسعار الياءدح في السوق املالي( لذا فان أي  سنوات عور السند

، يؤثر كثيرا في %5السوق  السالب  أن تصبح مثال  تغير في سعر الياءدح في

جع  السند مربنا عليها، ألن ذلك ي سوق هذه السندات ويزيد في ال لب

أرباح أكثر مي  للوالك، ويشجع اآلخريي على شراءه، فهم ينصلون على

 غيرهم مي السندات امل روشة شديثا. وفي شالة ارتياع أسعار الياءدح في

السوق املالي فإن هذه السندات تكون م لوبة ملي يبنه عي دفع التزامات 

 .قريبة في آجال

عام، فقد ترى الجهة التي وفي شالة انخياض معدل الياءدح ال

األسهم أن مي صالحها استعادح السندات التي طرش ها وشرا ها  أصدرت

أق  فاءدح مي السا ة، فتعلي عي رغب ها في  مي أصحابها، وإصدار سندات

وتووي  جديد لغرض واشد  سداد ديونها، وذلك  نصولها على قرض جديد
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أرخ   ندات جديدحهو استبدال السندات القديوة الغالية، وإشالل س

ومي هنا فإن هناك شركة داءوة للتداول في السندات   .تكلية مي السا قة

األسواق املالية، وهي توث  ورقة نقدية ذات مبلغ مندد القيوة، وللي له  في

 .زمي وموعد استنقاقه أو استنقاق الياءدح عليه سعر يختلف شسب

 السةدات ب. أنواع

  السندات خوسة، هي : أنواع

السند الذي تصدره  وهو لسةد املستحق الوفاء  عالوة إصدار:ا -

في  املبلغ الشركة  وبلغ معين يسمى "سعر اإلصدار"، وللنها تتعهد  رد

 إليه عالوح تسمى "عالوح إصدار" 
ً
ميعاد الوفا  بسعر أعلى، مضافا

 
ً
( وشدح نقدية ،دينار / 50الشركة سعر اإلصدار  وبلغ ، تصدر فوثال

( وشدح نقدية أي بعالوح 60توقعه  وبلغ ، وللنها دوالر(، ريال / جنيه /

 .نقدية إصدار قدرها عشر وشدات

اسوية وشقيقية، أي   قيوة وهو السند الذي يصدر سةد القبض: -

ثا تة  فاءدح تستوفي الشركة القيوة املعينة في السند، وتندد لصاشبه

 د ميخراج عد تاريخ استنقاق معين، وللنها تجري القرعة في ك  عام إل 

وتدفع ألصحابها مع قيو ها مكافأح، وتجري قرعة لتعيين  السندات،

فاءدح، وهذا السند نوع مي أنواع   دون  السندات التي تس هلك
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إال  قانون خا ،  األنواع اليانصيب. وقد منعت القوانين إصدار هذه

 أو  إذن مي الحكومة.

شامله رأس ماله يسترد  الذي وهو السند سةد الة يب بدون فائدة: -

، فإنه (الثاني في شالة الخسارح،  خالف سند النصيب ذي الياءدح ،النوع

 ال يسترد شامله شيًئا قي شالة الخسارح.

وهو السند  اإلصدار:  سعر السةد ذو االستحقاق الثابت ال ادر -

 .مرتيعة العادي، إال أن مدته تكون عادح قصيرح، ويع ى فاءدح

ضواًنا عينًيا للوفا   الشركة السند الذي تقدموهو  السةد املضمون: -

 أو  ترهي  ه،  أن ترهي عقاراتها في مقا   السندات املضوونة، أو
ً
عقارا

 عينًيا لك  سند، وتلجأ الشركة إلى إصدار مث  هذه السندات إذا
ً
 ماال

 ناجة إلى اجتذاب رجال املال إلقراضها  النقد، لكي تتالفى سو   كانت

 ويعرف هذا النوع في إنجلترا  اسم "السندات العادية". ،املادية أشوالها

وللنها قد تتنوع مي  أصحابها، هي أنواع السندات مي شيه شقوق  هذه

 ناشية الشك  إلى:

ويتعهد منرره  دفع مبلغ  الداءي، ال يذكر عليه اسم سةد لحام ه: -

 سند. ينو  هذا ال ملي معين مي النقود في تاريخ معين، أو  وجرد االطالع،
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وهي أوراق مالية يتم تداولها  البيع، والشرا ، وعند استنقاق 

الياءدح يقدم املستثور الكوبون املرفة مع السند للبنك؛ مي أج  

 .الحصول على قيوة الياءدح

شأنه شأن األسهم  ويكون  يذكر فيه اسم الداءي، السةد اإلسمي: -

 االسوية.

 مخاطر السةدات -ج 

 ها:هناك مخاطر للسندات من

 .تغير معدالت الياءدح

 .مخاطر التضخم

 .مخاطر إعادح االستثوار

 .عجز الشركات عي االلتزام بشروط السند

 .زيادح أو انخياض السيولة

 .تقييم السندات

 

 

 املحور الثاني: بوصة البضائع او ما يسمى البورصة الس عية

سيتم في هذا املحور الت رق  التيصي  ملاهية ونشاح البورصة 

 عية وكييية التعام  فيها واهوي هاالسل
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 أوال: نشأة بوصة البضائع وتطورها

 دا ظهور  ورصة البضائع في القرن السابع عشر، في صورح سوق 

كبيرح تتوركز فيها عوليات التبادل السلعي، وت ورت الى نظام ينلم هذا 

السوق في شك  مت لبات جودح معينة في السلع، وكان هناك ما يسمى 

واعد السلوك التي تنلم العالقات في انجلترا في القرن الثامي  ودونات ق

عشر، وتم تاسيس نواذج لعقود كوثاءة  ين التجار ونواذج لالصاالت 

وغيرها مي الوثاءة، جا  التوسع التدريجي للتجارح شتى اصبنت تشو  

التعامالت  ين الدول، فتنولت االسواق الصغيرح الى كيانات تتيح 

 للبضاعة والوثاءة. التداول الدولي 

شسب الوضع القديم فقد كانت البضاعة تعرض في انتظار املشتريي 

، كانو ياتون في صورح قواف ( وبالتالي ربوا ينتظر البائع فترات طويلة 

لحين قدوم القافلة أي وجود ال لب، فظهرت الحاجة الى تغير هذه 

حجام االوضاع، خصوصا مع اتساع االسواق واتساع املدن وزيادح أ

التداول، وبدأ ظهور الباعة املختصين في سلع منددح، مع هذا التسارع 

وجدت الحاجة الى النجاز املعامالت بسرعة أكبر، ووضع نظام للتداول، 

 وفل املنازعات.

كان ظهور أســواق األســهم  اي اليا، مرتب ا  وجود قاعدح صــناعية كبيرح في 

 في فرنســــــــــــا  ودينة ليون فلورنســــــــــــا وشتوا  وفي وقت أريب ظهرت البورصــــــــــــة 



 ........................................................................................................محاضرات بورصة البضائع

 
 

وتولوز ، ال ها  ورصــــــــــة لندن ، وقد كانت  ورســــــــــية أمســــــــــتردام في البورســــــــــية 

األولى التي أجريـــت مي خاللهـــا معـــامالت األوراق املـــاليـــة شيـــه جرى تـــداول 

اسهم شركة الهند الشرقية ،البري انية( وشركة الهند العربية ، أما  ورصة 

م وكانت ١٨٤٨لم تظهر إال عام شـــــــــــــيكاغو املشـــــــــــــهورح في التبادل الســـــــــــــلمي ا

الحاجة إلى وجود وســـ ا  قد ظهرت مع زيادح التبادالت في  ورصـــة اســـتردام 

 اليرن الثامي عشـــــــــــــر، والحاجة إلى مي ينيذ أوامر العوال  الخارجين وغير 

املتواجديي أغلب األوقات ، كذلك ظهرت الحاجة لوجود شبلة معلوماتية 

ا أوجب ضــــــرورح اســــــتار التشــــــريعات توفر معلومات الســــــوق  اســــــتورار، مو

التي تليــ  تنظيم هــذه التبــادالت، مع ت بية معــايير الجودح، خصـــــــــــــوصــــــــــــــا 

ملنتجات املواد الخام الزراعية، والتي توث  أهم فنة في السلع املتبادلة، أدى 

 ذلــك إلى الضــــــــــــــاح شـــــــــــــكــ  الســـــــــــــوق فيوــا أطلة عليــه البورصــــــــــــــة الســـــــــــــلعيــة

Commodity Exchange  تاســـــــــع عشـــــــــر والذي في منتصـــــــــف القرن ال

 :اتسم بعدح خصاء  كوا يلي

وجود قواعد الزامية التبادل في البورصــــــــــــات الســــــــــــلعية، مي خالل  

اإللزام  التســــــــــــجي  البائعين واملشــــــــــــتريي، وتوقيع العقوبات املالءوة في شال 

عــدم االلتزام  ــه ـكـافــة املنتجــات املتبــادلــة ذات معــايير واضـــــــــــــحــة وموشــدح، 

ج، التعـامـ  مي  .ل التنـديـد درجـة جودتهـاويتم فن  الســـــــــــــلع قبـ  التبـاد

خالل البورصـــــــــات الســـــــــلعية، شيه يســـــــــوح  البيع املباشـــــــــر املســـــــــ هلك وفقا 
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للقواعد، كوا يســـــــوح  املصـــــــرية وتبادل اإليصـــــــاالت ده يســـــــوح  البيع  دون 

وجود الســـلعة، مي خالل الوصـــف، والعقد املوقع  ين ال رفين كوا يســـوح 

خصـــــــــــــــاء  املنتج، وتنـــديـــد مواعيــد   ـــاالتيـــاقيـــات التعـــاقـــديـــة، مع تنـــديـــد

التســــــــليم املســــــــتقبلية ،التعاقدات األجلة(، وقد كانت العقود اآلجلة أهوية 

كبرى في ت ور الدورســــــــــــــات، فيي البد  كانت هناك مخاطرح كبيرح يتنولها 

ال رف املشـــــــــتري نظرا الشتوال انهيار األســـــــــواق وبالتالي انهيار األســـــــــعار، أو 

لنبي، وقد ساعد على تخييف شدح هذه املخاطر يتنولها املنتج مث  ال ة ا

ظهور شــــــــركات التامين التي تقدم املوالك الكافية،  وا ســــــــاعد على انتشــــــــار 

التعــامــ   ــالعقود األشلــة، شيــه لوشــة ـكـافــة املتغيرات في االعتبــار، مع توقع 

ـكــافـــة التيـــاصـــــــــــــيـــ  على مســـــــــــــتوى املنتجـــات واألمـــاكي مع املزيـــد مي الت ور 

وظهور الشــــركات اللبرى ذات أحجام اإلنتاج املســــخوه االقتصــــادي العاملي 

ومع ظهور التلنولوجيـــا املتقـــدمـــة، فقـــد توســـــــــــــع ميهوم التبـــادل مي خالل 

البورصــــــــــــات اليشــــــــــــو  ق اع عريل مي امل لع، فباإلضــــــــــــافة إلى  ورصــــــــــــات 

املنتجــات الزراعيــة التي تضـــــــــــــم عــدد مي الســـــــــــــلع األســـــــــــــــاســـــــــــــيــة مثــ  القوح 

ية والين وامللح واللتان والصـــــــوف ، وســـــــلع والشـــــــوفان واألخرح والبدور الزين

أخرى غير أســــاســــية مث  انواع الخضــــراوات واليواكه الخام واملصــــنعة مي 

العصـــاءر وغيرها ، كذلك توســـعت  ورصـــات الســـلع الخام التي تســـتخدم في 

الصـــــناعة مث  املعادن ، الذهب القضـــــية، النناس األلومنيوم، الثالثين( ، 
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يــة مثــ  ، النيا والينم والغــال( وارتب ــت وكنــك  ورســــــــــــــات املوارد ال بيع

 ورصـــــــــات الســـــــــلع  صـــــــــورح قوية مع  ورســـــــــات الســـــــــالت، واتجاهات البنوك 

املركزية العاملية وعلى رأسها البنك االشتياطي الييدرالي األمريكي، وأصبنت 

أي تنركات تقوم بها وزارح الخزانة األمريلية  خصـــــــــــــو  ســـــــــــــعر الياءدح أو 

على العولة األمريلية تو تأثير مباشـــر على أســـواق حجم املديونية وأي تأثير 

البورصـــــــــــات العاملية كافة كذلك ك  دور التلنولوجيا والتقدم العلمي هاءال 

في إشداث تغيرات كبيرح في أنظوة التبادل مي خالل الدوريات الســلوية كوا 

 :يلي

لعبه الت ورات التقنية وانظوة التداول عبر الشــــبلة العنلبوتية  

ا في توســــــــيع وت وير التعام ، وفتنت املجال االنتشــــــــار التعامالت دورا كبير 

في البورصات الدولية مي أي  قعة في العالم، موا ساعد على ارتياع كبير في 

حجم التداوالت، مث   ورصـــــــة شـــــــيكاغو للحبوب، وبورصـــــــة لندن للوعادن 

 املعلومــات في نيس اللحظــة في أي مكــان  ــالعــالم،و  املتــاشــةنظرا إلمكــانيــة ،

أصـــــــــــــبنت هناك شـــــــــــــيافية واســـــــــــــعة لكافة املتعاملين، وأدت إلى تنســـــــــــــين 

مســـــــــــــتوى املنـــافســـــــــــــــة. ج، انتشـــــــــــــــار التعـــامـــ  مي خالل املشـــــــــــــتقـــات املـــاليـــة 

والخيــارات، مع ارتبــاط الورقــة املــاليــة  ــاكثر مي طرف الشـــــــــــــركــة األصـــــــــــــليــة، 

الشــــــــــــركة البالغة، الشــــــــــــركة املشــــــــــــترية، شــــــــــــركة التاســــــــــــيس شــــــــــــركة الرهي.. 

ع التعامالت االجلة، موا أدى إلى تضــــــــــــــاعف التعامالت وغيرهم(، مع شـــــــــــــيو 
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األرقـام فلليـة  ـالبورصــــــــــــــات العـامليـة ده للتقـدم التلنولومي اثر شـاســـــــــــــم في 

ميهوم البورصــــــة الســــــلعية؛  -۲الت ور الذي شــــــهدته معايير تقييم الجودح 

تعرف البورصـــــــــــــة الســـــــــــــلعية،  كونها ســـــــــــــوقا لتداول املنتجات الزراعية، مي 

ــــانـــــت خالل معـــــايير موشـــــ دح املنتجـــــات املتوـــــاثلـــــة وغير املتوـــــاثلـــــة ســـــــــــــوا  ـك

اســ هالكية أو التلوية، تصــديرية أو اســتيرادية ويشــترط في تلك املنتجات أن 

تكون قـــــادرح على التنوـــــ  وســـــــــــــهلـــــة التنريي، ويوجـــــد عليهـــــا عرض وطلـــــب 

متغير، وتباع فيها البســــــاعة كجولة وفقا لشــــــروط املنافســــــة الحرح وشســــــب 

ك تعرف البورصــــــــــــــة الســـــــــــــلوية  كونها منظوة أو اللويات املنصـــــــــــــو  كذل

مؤسسة مكونه مي أشخا  وأعضا  البورصة( للتعام  في السلع الدولية 

وتقوم  توفير مكــــان للوتــــاجرح وتنــــت قواعــــد معينــــة وفي تعريف آخر أنهــــا 

عبارح عي جوعية مي التجار تعل ى تنظيم الســــــــوق  ين البدعين واملشــــــــتريي 

في مقر الســــــــــــوق وللي التعام  يتم عي طرية الســــــــــــلع الدولية التي ال توجد 

املســـــتندات، والغرض األســـــا ـــــ ي مي املتاجرح في  ورصـــــة الســـــلع الدولية هو 

 . الوقاية مي الخســــــــارح املالية وذلك عي طرية البيع والشــــــــرا  بشــــــــك  أج 

يشـــــو  ميهوم البورصـــــة تلك البورصـــــات التي تيســـــر التجارح اآلنية مي أج  

أو عقود التســــــــــليم األج  التي ينتج عنها  تســــــــــليم فوري للســــــــــلع األســــــــــاســــــــــية

املين تتيح للوتع: تســـــــــــــليم في املســـــــــــــتقب ، وفي شالة العوود الســـــــــــــلوية فهي

االتياق على تياصـــــــي   يع وشـــــــرا  ســـــــلعة في املســـــــتقب ، شيه يوافة البائع 
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على الســـــــليم املشـــــــتري كوية معينة مي ســـــــلعة ما في تاريخ مســـــــتقبلي مقا   

ألول بعل النظر عي ســـعر الســـلعة الســـوقي ســـعر يندد عند إ رام العقد ا

يوم التســـــــــــــليم، و يولي تداول هذه العقود األشلة وانتقالها مي متداول إلى 

آخر وفقـــا ألســـــــــــــعـــار التـــداول اليوميـــة التي تتغير وفقـــا للظروف والتوقعـــات 

االقتصــــــــــــــــاديـــة وغير االقتصــــــــــــــــاديـــة املحي ـــة  ـــالســـــــــــــلعـــة منـــ  العقـــد، أمـــا 

 ـــدور  نثنـــا عيـــا، هي تلـــك التي يتم مي  البورســـــــــــــــات الســـــــــــــلويـــة األليـــة والتي

ا مي شيه  - انواع البورصـــات الســـلعية -۳ - خاللها التداول املادي للســـلعة

يوجد نوعين مي البورســـات الســـلعية وفقا  :" " االختصـــا  و نوعية الســـلع

 Hard للوعـــــــايير العـــــــامليـــــــة األولى تخت   ونع املواد وال ـــــــاقـــــــة وتســــــــــــــمى

Commoshties ز والـــذهـــب والنيا، أمـــا الثـــانيـــة والتي على القصـــــــــــــــة والغـــا

 ه  Soft Commodities تدور شولها  ا تخ  الحاصـــالت الزراعية وســـيســـ ى

وهي التي يتم التعام  فيها  : ا  التعامالت الحاضرح : مي شيه التعام  املالي

على ســـــــــلع شاضـــــــــرح  املقارن العاملية املســـــــــجلة  البورصـــــــــات ويتم تســـــــــليوها 

ة وأغلب التعامالت  ورســــــــات الســــــــلع العادية تتم واســــــــتالم املي عند اللعاق

الصــــــورح األولى : التعام  اليوري: شيه يتم  : وفقا ألشد الصــــــورتين التاليين

البيع مي خالل املزايدح لســــــــلع معروضــــــــة  البورصــــــــة وتم فنصــــــــها  وعاملها 

وشاصـــــــلة على شـــــــهادات  ذلك، ويتم توقيع على البيع  إدارح البورصـــــــة ،وفي 

ع والدفع والتســـــــــــليم فورا( الصـــــــــــورح الثانية، التعام  األج  الغالب يتم البي
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يكون الســـــــبع الج  وهذا للعاد  ين البدع واملشـــــــتري، شيه ينيى على ســـــــعر 

الوشدح واللوية التقديرية، ومكان التســـــــــــــليم وأســـــــــــــلوب الســـــــــــــداد والتاريخ 

امليدني،  دون تنديد املودح أو اللوية اليعلية، ويندد مي يتنو  تكاليف 

التعامالت األجلة ويتم التعام  فيها على ســــــــــــلع  .والتعبئة والنق  الحصــــــــــــاد 

غير موجودح  املخازن، وتتم وفقا لثالثة أشكال الشك  األول: عاد الساشرح 

 .اليوري، وهو العقد الذي يتم فيه اللتسليم اليوري خالل أيام قليلة

 ما هي الس ع؟

على أنها منتجات تجارية تظهر بشك  طبيعي في  السلع يولي تعريف

 في تنديد أسعار األسواق 
ً
األرض أو يتم زراع هاوتؤدي السلع دوًرا منوريا

ستخدم كودخالت في عولية التصنيع 
ُ
 ي أن موا يع -املالية األخرى ألنها ت

 وجه الخصو  تتأثر االقتصادات الوطنية عووًما والشركات املدرجة على

على سالس  الدعم ِ ُرم ها.  التغيرات في أسعار السلع  أسعارها. وتؤثر

 وأفض  مثال لذلك هو: شين ارتيع سعر النيا الخام بسبب االض را ات

الجيوسياسية في الدول الرءيسية املنتجة له. فيي أثنا  أزمة ال اقة تلك، 

 
ً
والتي شدثت في سبعينيات القرن املاض ي، ارتيع سعر النيا الخام ارتياعا

رض على الواليات املتندح مي ِقب  
ُ
 نتيجة "الحظر الني ي" الذي ف

ً
هاءال

ا الحصار إلى وقد أدى هذ .(OAPEC) أعضا  منظوة الدول املصدرح للنيا

https://www.plus500.com/ar/Trading/Commodities
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ارتياع أسعار النيا بشك  كبير، موا تسبب في تضخم شاد في االقتصاد 

 .العاملي

 تاريخ تبادل الس ع

وهو أقدم  1848في عام  (CBOT) تأسس مجلس شيكاغو التجاري 

سوق لتبادل العقود اآلجلة والخيارات في العالم. وتتعام  هذه البورصة 

ول، والذهب، والشوفان، واألرز، بشك  أسا  ي مع سلع كالذرح، واإليثان

واليضة، وفول الصويا، والقوح. ومع ذلك، تجدر اإلشارح إلى أنه تم دمج 

 (CME) مع  ورصة شيكاغو التجارية (CBOT) مجلس شيكاغو التجاري 

 مجووعة أطلة عليها 2007في عام 
ً
 .CME ليكونا معا

 1898في عام  (CME)  داية تأسست  ورصة شيكاغو التجارية

تبارها  ورصة السلع الزراعية الراءدح وُعرفت  اسم مجلس شيكاغو  اع

واشدح مي أكبر البورصات  CME التجاري للزبد والبيل. أما اآلن فتعتبر

قدم العقود اآلجلة 
ُ
لتداول العقود اآلجلة والخيارات في العالم شيه ت

ى لملختلف السلع  اإلضافة إلى املشتقات املالية على املنتجات  اإلضافة إ

 .العوالت وأسعار الياءدح

 اسم  1870في عام  (NYBOT) تأسس مجلس نيويورك للتجارح

، اندمجت مع 2004 ورصة نيويورك للق ي. في وقت الشة مي عام 
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لتصبح بعدها  ورصة  (CSCE)  ورصة القهوح والسلر والكاكاو

بشك   (NYBOT) واليوم، تتعام  .(NYBOT)نيويورك للتجارح

اآلجلة وعقود الخيارات للسلع املادية مث  الكاكاو أسا  ي في العقود 

 في 
ً
والقهوح والق ي والسلر وعصير البرتقال. كوا أنها تتعام  أيضا

 .تداول العوالت وأسعار الياءدح ومؤشرات السوق 

 (NYMEX) وقد أنشئت نسخة أولية مي  ورصة نيويورك التجارية

، 1994ام تتعام  في منتجات األلبان. وبنلول ع 1872في عام 

لتصبح أكبر  (COMEX) مع  ورصة السلع (NYMEX) اندمجت

 ورصة للسلع املادية في تلك األثنا . ومع ذلك، ونتيجة لألزمة املالية 

في (CME) ، اندمجت مرح أخرى مع مجووعة2008العاملية عام 

شيكاغو. أما  النسبة لتجارح السلع خارج الواليات املتندح األمريلية، 

الرءيسية هي  ورصة لندن الدولية للعقود اآلجلة  فإن البورصات

، وبورصة لندن للوعادن، وبورصة طوكيو (LIFFE) والخيارات

 .للسلع

 الت نيفات الرئيسية ل س ع

الس ع ' يولي تصنيف السلع بشك  عام لنوعين رءيسيين هوا

السلع الصلبة تشير إلى السلع التي تت لب  .'الس ع الرخوة' و 'ال  بة

النيا  ج أو التعديي. ومي أمثلة هذه السلع خام الحديد، واالستخرا

https://www.plus500.com/ar/Instruments/CL
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، واملعادن النييسة. أما السلع الرخوح، فهي املنتجات الزراعية  الخام

مث : البن، والذرح، و الق ي، والقوح، واملاشية ،الخنازير واملاشية 

 .الحية(

 ف الفرعية ل س عالت ني

يولي تصنيف السلع إلى فئات فرعية متعددح مث  السلع الزراعية 

والسلر(. تشير اليئة اليرعية "سلع ال اقة" إلى  فول الصويا ،القوح و

يولي  اسلع كالنيا الخام والنيا الحراري والبنزيي والغاز ال بيعي. كو

التين، واليضة والبالذهب تصنيف السلع املعدنية إلى معادن ثوينة مث 

أو املعادن األساسية ،غير الثوينة( مث  النناس واأللومنيوم. ويشير 

مص لح "السلع الحيوانية" إلى منتجات اللحوم مث  أ قار التسوين 

 ..ملاشية الحية والخنازيروا

 كيف تتداول الس ع؟

 - النسبة للراغبين في تداول السلع، يوجد طرق عدح للقيام  ذلك 

على سبي  املثال، يولنك تداول العقود اآلجلة في  ورصة العقود اآلجلة. 

والعقود اآلجلة هو عقود تت لب مي صاشب العقد شرا  أو  يع سلعة 

سلم في تاريخ ال 
ُ
 .شةبسعر ثا ت ت

https://www.plus500.com/ar/Instruments/CL
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؟ 
ً
 أكثن الس ع تداوال

عند تداول السلع، يجب عليك وضع عام  السيولة على رأس 

أولوياتك، ألنها تعلس مدي السهولة التي يست يع مي خاللها املتداول 

شرا  السلعة وبيعها. وبصورح أوضح، يولننا القول إن السيولة هي 

 مقياس ملدى سهولة 
ً
نييذ تمقياس لعدد املشتريي والبائعين، وأيضا

 .املعامالت

، بالعرض وال ل شين توجد كثافة في التداوالت، وزيادح في معدالت

دها، وتتويز االسواق التي تتسم 
ُ
شينها تكون السيولة في السوق على أش

سيولة عووًما  وخاطر أق ؛ وذلك لوفرح املتداولين الراغبين في  ال

التداول مي خالل عوليات البيع والشرا  على شد سوا . كوا تع ي 

 اشتوالية أق 
ً
 .داول املتداول النزالق املت السيولة املرتيعة أيضا

واالنزالق هو اليرق  ين السعر املعروض للوتداول والسعر اليعلي     

 -الذي يتم  ه تنييذ الصيقة. وقد يعو  االنزالق لصالحك أو ضدك 

على سبي  املثال، قد يؤدي تداول السلع منخيضة السيولة إلى خساءر 

 .أكبر

قلبات املنخيضة توباإلضافة ملا سبة، تواجه السلع ذات السيولة      

شادح في األسعار. وعلى هذا الننو ، إذا كنت تنوي التداول في سوق 

السلع ، فعليك التركيز على السلع ذات السيولة العالية ومي أمثل ها ما 

https://www.plus500.com/ar/Trading/Commodities/What-are-the-Main-Drivers-of-Commodity-Prices~3
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يلي: سلع ال اقة النيا، والغاز ال بيعي، املعادن النييسة الذهب 

ركيز صار، الت اخت -واليضة، سلع ال اقة الق ي وفول الصويا والقوح 

 .على السلع ذات أحجام التداول العالية

كوا أن ال ريقة الوشيدح إلدارح مخاطر السيولة هي استخدام     

، الذي يضوي لك إغالق صيقتك عند مستوى وقف الخسارح أمر

 . تنديده مسبًقا السعر الذي قوت

 أكثن الس ع التي ُيقب  ع يها املتداولون 

 للبيانات    
ً
 مي املتداولين استنادا

ً
فيوا يلي قاءوة  أكثر السلع إقباال

 .(FIA) التي اصدرتها را  ة ق اع العقود اآلجلة

 (WTI) نيا خام غرب تلساس

 (Brent) نيا خام  رنت

 الغاز ال بيعي

 اليول الصويا

 الذرح

 الذهب

 لنناسا

 اليضة

https://www.plus500.com/ar/FAQ/Trading/WhatIsGuaranteedStopOrder
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 (CL) -(WTI) نفط خام  رب ت ساس الوسيط

 Texas ، واملعروف أيًضا  اسم(WTI)نيا خام غرب تلساس

light sweet هو نوعية مي النيا الخام تستخدم كوعيار في تسعير ،

النيا. وُي لة على هذه النوعية مي النيا اسم النيا الخام املتوسا 

 النخياض ن وذلك بسبب كثاف ها املنخيضة نسبًيا،
َ
سبة وشالوتها نظرا

اللبريت بها. وتعتبر هذه النوعية مي النيا السلعة األساسية في  ورصة 

 نيويورك التجارية لعقود النيا اآلجلة,

 (EB) نفط خام برنت

يستخرج نيا خام  رنت مي  نر الشوال ويعتبر تصنيًيا تجارًيا 

ا  قياسًيا لشر رءيسًيا للنيا الخام الخييف الحلو الذي يوث  سعًرا 

النيا في جويع أننا  العالم. وُي لة على هذه النوعية مي النيا اسم 

النيا الخام الخييف وذلك بسبب كثاف ها املنخيضة نسبًيا، وشالوتها 

 النخياض نسبة اللبريت بها
َ
 .نظرا

 (ZS) فول ال ويا

 وأكثر شعبية. وفًقا 
ً
إن فول الصويا مي السلع الزراعية األكثر تداوال

عد (USDA) تصرينات وزارح الزراعة األمريليةل
ُ
، فإن الواليات املتندح ت

أكبر منتج ومصدر ليول الصويا، شيه تقوم  تصديره بشك  أسا  ي إلى 



 ........................................................................................................محاضرات بورصة البضائع

 
 

الصين واالتناد األوروبي واليا ان وامللسيك وتايوان. كوا يوث  فول الصويا 

ُيوث   الذي كانمي إجوالي إنتاج البذور الزيتية في الواليات املتندح، و  ٪ 90

مي  %35، ويوث  2010مي صادرات فول الصويا في العالم في عام  ٪ 44

 .في نيس العام إنتاج فول الصويا في العالم

 (NG) الغاز الطبيعي

الغاز ال بيعي عبارح عي هيدروكربون غير متجدد يستخدم كوصدر 

 لل اقة في التدفئة وال هي وتوليد اللهربا . كوا أنه يستخدم كوقود

للوركبات وكوادح خام كيوياءية في تصنيع البالستيك واملواد الليوياءية 

 .العضوية األخرى ذات األهوية التجارية

 (ZC) الذرة

الذرح هي مصدر غذائي مهم وتستخدم أيضا في إنتاج األعالف 

الحيوانية واإليثانول. واملنتجون الرءيسيون للذرح شول العالم هم األرجنتين 

ين والواليات املتندح. ونظًرا ألن الذرح منتج زراعي، فيتأثر والبرازي  والص

انتاجها  ال قس السي  كوا تتأثر أسعار الذرح  لم املساعدات الزراعية 

التي تقدمها الوكاالت الحكومية. فيي الواليات املتندح، يتم دعم إنتاج الذرح 
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بشك  كبير مي أج  خلة شافز قوي للوزارعين ملواصلة زراعة هذا 

 .ملحصول ا

 (XAU) الذهب

على مر العصور يبنه الجويع عي الذهب؛ وذلك لشدح جواله 

 اإلضافة إلى إنه مي املقتنيات القّيوة. ومع أن االستخدامات التقليدية 

للذهب لم تتغير، يظ  شتى يومنا هذا مكوًنا رءيسًيا في صناعة 

 .اإلللترونيات

 (HG) الةحاس

 كالذهب، يستخدم النناس  لث
ً
  رح في صناعة اإلللترونيات ألنه موصتواما

جيد لللهربا . ونظًرا للثرح استخدامه في ق اع الصناعة، يتذ ذب سعره 

وفًقا لإلنتاج االقتصادي. واملنتجون الرءيسيون لهذا املعدن هم تشيلي 

 .والصين وبيرو

 (XAG) الفضة

 قريب الشبه مي الذهب والنناس فقد يسعى الجويع القتنا  اليضة؛ ألنها

معدن ثوين ذات قيوة، كوا انها تستخدم اليضة  لثرح في صناعة األلواح 
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الشوسية واألفالم اليوتوغرافية. ومع أن اليضة تعتبر أيًضا معدًنا ثويًنا، 

 .ُييض  معظم الناس الذهب ألنه يعتبر مخزن آمي للقيوة

 
ً
 الس ع األكثن تداوال

، البعل التنويه على اآلتي: ألن السلع تختلف عي بعضها يجب

فعوام  التأثير تختلف في قوح تأثيرها على السلع. على سبي  املثال، قد 

تتأثر أسعار الذهب واليضة  ارتياع أو انخياض ال لب على 

املجوهرات، وتزداد التغيرات في معدل ال لب على هذه املعادن  اعتبارها 

د قمخازن للقيوة. فعند عدم القدرح على التنبؤ  الحالة االقتصادية، 

يزداد ال لب على الذهب أو االستثوارات املرتب ة  ه؛ ألنه يعتبر املالذ 

واملحافظة عليها. لذلك  املستثوريي لحواية ثرواتهم اآلمي الذي يلجأ إليه

  الغ  القيام  تنلي 
ً
شام  قب  اتخاذ القرار  تداول السلع هو أمرا

 .األهوية

حرِكة ألسعار الس ع؟
ُ
 ما هي العوام  الرئيسية امل

خالل العقود القليلة املاضية، أدى النوو االقتصادي العاملي إلى 

تنييز نوو سوق السلع. ومع زيادح إمكانية الوصول إلى األسواق املالية، 

 عي فر  تجارية لجأ العديد مي املتداول
ً
ين إلى أسواق السلع  نثا

 ألن سوق السلع ين وي على تقلبات عالية تؤثر 
ً
جديدح. ونظرا

https://www.plus500.com/ar/Trading/Commodities/Building-a-Commodity-Trading-Strategy~5
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فهناك عدح عوام   .استراتيجيات التداول التي يستخدمها املتداول  على

دها سوق السلع األساسية، منها: ورا  هذه التقلبات الشديدح التي يشه

العرض وال لب، وتغير أسعار العوالت، واملواقف الجيوسياسية، 

 النوو االقتصادي
ً
 .والسياسات الحكومية، وايضا

 العرض والط ب

ية دح األساس،  تغير معدل ال لب عليها. والقاعالسلع تتغير اسعار

تقول إن أسعار السلع ترتيع كلوا ارتيع ال لب عليها. كوا ترتيع اسعار 

السلع أيًضا عند شدوث انخياض في إجوالي املعروض أو املخزون منها. 

والعلس صحيح، فقد ينخيل سعر السلعة شين يق  ال لب عليها، 

 .وتزداد اللويات املعروضة منها

 تغمن أسعار العمالت

عير السلع  الدوالر األمريكي. ومع ارتياع قيوة الدوالر عادح يتم تس

األمريكي وانخياضه، يرتيع سعر السلعة وينخيل. على سبي  املثال ، 

إذا ارتيع الدوالر ارتياًعا شاًدا مقا   سلة العوالت الرءيسية، كوا يوضح 

لنا مؤشر الدوالر االمريكي، فقد يؤثر هذا على انخياض أسعار السلع 

ا الخام ، وايًضا منتجات ال اقة واملعادن الثوينة واملنتجات مث  الني

الزراعية األخرى. وبك  تأكيد، ال تعو  األسواق بشك  موشد، لذا يجب 

 .مراعاح هذه العوام  الخارجية عند التداول 

https://www.plus500.com/ar/Trading/Commodities
https://www.plus500.com/ar/Trading/Commodities
https://www.plus500.com/ar/Trading/Commodities
https://www.plus500.com/ar/Trading/Commodities


 ........................................................................................................محاضرات بورصة البضائع

 
 

اقف ال يوسياسية  املو

نتج بعل السلع في مناطة تعاني مي الغووض السيا  ي. على سبي  
ُ
ت

النيا الخام  لويات كبيرح في  لدان تقع  القرب مي من قة املثال، ُينتج 

الشرق االوسا. وهذا يع ي أن سعر خام  رنت، وخام غرب تلساس 

الوسيا قد يتأثر بشدح  التوترات التي تندث تلك املن قة التي تعاني 

مي صراع تاريخي. وعلى سبي  املثال، شين تيرض الواليات املتندح 

دية على إيران، يرتيع التداول في سوق النيا األمريلية عقوبات اقتصا

الخام؛ وذلك للنق  في املعروض الناجم عي عدم ضخ إيران للنيا في 

 .السوق 

 الةمو االقت ادي

يؤثر ازدهار أي  لد على سعر السلع، وذلك ألن الرخا  االقتصادي 

 إذا كان البلد 
ً
للبلد يعلس القوح الشراءية لسكانها. ويكون التأثير جليا

ملع ي  لًدا مي البلدان الرءيسية في انتاج هذه السلعة، أو مي البالد ا

الرءيسية املس هللة لها. مثال جيد هو شالة فنزويال. على الرغم مي كونها 

دولة نيا كبيرح ، فقد أضرت الحكومة  صناعة النيا في البالد بسبب 

  نق  االستثوارات واليساد والعجز املالي. وهذا  دوره أدى إلى ش

االقتصاد وتسبب  تخضم كبير. عالوح على ذلك ، أدت العقوبات 



 ........................................................................................................محاضرات بورصة البضائع

 
 

االقتصادية امليروضة على فنزويال إلى زيادح تقييد إنتاج النيا 

 .وتصديره ومدخوله في البالد

 العوام  الطبيعية

للعوام  ال بيعية أيًضا دوًرا شاسًوا في تنديد أسعار السلع 

 في الق اع الزراعي.
ً
فقد ينتج عي ال قس الجيد  األساسية، وخصوصا

، موا يؤدي إلى زيادح حجم املعروض مي السلع، في شين 
ً
 وفيرا

ً
منصوال

أن األشوال الجوية السيئة تؤدي إلى تدمير املحاصي ، موا يؤدي إلى 

 أن تؤثر 
ً
نق  في املعروض مي هذه السلع في السوق. كوا يولي أيضا

 والغاز ال بيعي في الظروف الجوية السيئة على سعر النيا الحراري،

السوق. فقد تؤدي موجة البرد لزيادح ال لب على منتجات ال اقة، وهذا 

 .يؤدي  دوره إلى ارتياع أسعار ال اقة

 ت اليف الةق  والتخزين

 في تنريك 
ً
 رءيسيا

ً
على الرغم مي أن تكلية النق  ال تشك  عامال

لنيا ا أسعار السلع األساسية. على سبي  املثال، قد تتضاعف ناقالت

الخام التي تستخدم كناويات تخزيي في أوقات العرض الزاءد، وهذا 

اإلجرا  قد يؤثر على إخراج الناقالت املتاشة مي سوق النق ، موا يؤدي 

 .إلى ارتياع معدالت اسعار الشحي
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 اإلطار النظري ألسواق المشــتقات
 

:
ً
  Concept of  financialمةةةةةةفةةةةةةهةةةةةةوم املشةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةقةةةةةةات املةةةةةةالةةةةةةيةةةةةةة -أوال

Derivatives  
 لقد  ذلت فئة متخصـصة أطلة عليها مص لح املهندسون املاليون 

Engineerrs)  Financial (  كبيرح في تلبية إشتياجات 
ً
جهودا

املستثوريي  ورغباتهم املختلية عي طرية إ تكار العديد مي األدوات 

املالية التي أخذت تواكب الت ورات السريعة التي شهدتها األسواق 

الية . وقــد توثلــت تــلك األدوات الــوبتلرح  املشتقات امل

، وقد اكتسبت هذه املشتقات  (Financial Derivatives)املـــالية

أهوية خاصة  إعتبارها وسيلة مهوة للتنوط مي التقلبات التي ت رأ 
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على األسواق املالية خاصة بعد إنيتاح تلك األسواق وإزالة الحواجز 

 عي املنافسة والقيود التي كان
ً
ت تند مي إنتقال رؤوس األموال ، فضال

الشديدح  ين املؤسسات املالية إل تكار أشدث األدوات املالية وطرشها في 

 األسواق وتشجيع املستثوريي للتعام  بها.

وتعرف املشتقات  أنها ،،عقود مالية مشتقة مي عقود األوراق املالية 

  (( والعوالت األجنبية للتعام  مع املستقب

وينظر إلى املشتقات املالية  أنها ،،عقود مالية تع ي لحاملها الحة في 

شرا  أو  يع موجود معين ،شقيقي أو مالي أو نقدي( بسعر مندد 

وبلويات منددح وخالل فترح زمنية معينة(( كوا وتعرف املشتقات  أنها 

ام ق،، أدوات مالية تشتة قيو ها مي املوجودات املالية األصلية أو األر 

وسويت  املشتقات ألنها ال توتلك قيوة فعلية  ند ذاتها  القياسية (( 

 مي قيوة املوجود من  التعاقد عليه ثم تبدأ 
ً
وإنوا تشتة قيو ها أساسا

مجووعة مي العوام  في التأثير على قيوة هذا املوجود مث  عوام  

العرض وال لب وتاريخ اإلستنقاق وغيرها مي العوام  ويعرف 

كر وهو مدير إدارح البنك السويسري لشؤون سوق املشتقات واينبير 

على أنها ،،كلوة غامضة وذات معان متعددح فقد يراها البعل أداح 

استثوارية لنوع معين مي أنواع املوجودات كالعـقارات وهي في الحقيقية  

 مي عناصر إدارح املخاطر(( .
ً
 أساسيا

ً
 ليست كذلك فقد تكون عنصرا
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دم يولي التوص  إلى تعريف املشتقات  أنها ،،عبارح وبناً  على ما تق

 مي التنوط ضد 
ً
 كبيرا

ً
عي عقود مالية معقدح تتيح ملستخدميها قدرا

. )
ً
 مخاطر تقلبات األسعار ويجري التعام  فيها مستقبال

 -ويولي اإلشارح إلى أهم العناصر التي تضونها التعريف :

وراق مالية أو ســـــــــــــلع أو عقود مالية : قد تكون هذه العقود في صـــــــــــــورح أ (1

 .معادن ثوينة أو أية موجودات أخرى 

معقــــــــــــدح : يت لب مي املتعاملين في املشتقات أن يتوتعوا  قدر كبير مي  (2

الدراية واليهم  أساليب التعام   املشتقات ، وإال أدى سو   تيهوها إلى 

 . خساءر مالية  اهضة قد تتسبب في إنهيار املصارف والشركات

ها : تســـــــــتخدم املشـــــــــتقات مي قب  املؤســـــــــســـــــــات املالية على مســـــــــتخدمو  (3

إختالف أنواعها مي مصـــــــــارف وشـــــــــركات التأمين وصـــــــــنادية االســـــــــتثوار 

 . والتقاعد وغيرها

التنوط ضــــد املخاطر : تعو  املشــــتقات املالية على شواية املســــتثوريي  (4

مي املخاطر الناجوة عي تغير أســـعار األصـــول وأســـعار الياءدح وأســـعار 

 . الصرف

 :  وع ى أن مكونات التداول بعقود املشــــــــــــتقات ،نوع  (5
ً
التعام  مســــــــــــتقبال

األصــــــ  ، تاريخ االســــــتالم( يتم اإلتياق عليه في وقت إ رام العقد ، وللي 

 . ال ينص  التنييذ اليعلي لها إال في املستقب 
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 انواع املشتقات املالية الرئيسية

واع ان اآلن نتعرف علىما هي املشـــــــتقات، دعونا  بعد أن تعرفنا           

التي يولي تداولها في الســوق املالي. يختلف ك  نوع مي  املشــتقات املالية

 املشتقات عي اآلخر وله شروط عقد مختلية، و عام  خ ر مختلف.

 األنواع املختلية مي املشتقات املالية هي كوا يلي:

 (Future Contractsالعقود اآلجلة ،

 (Forward Contractsصة ،العقود املستقبلية خارج البور 

 (CFDعقود اليروقات ،

 (Option Contractsعقود الخيارات ، 

 (Swap Contractsعقود السواب ،

 املختلية  التيصي . انواع املشتقات املالية درسسناآلن 

 Future Contracts :العقود ا   ة. 1

اتياقية  ين طرفين، املشـــتري والبائع، لشـــرا  و  يع  يه العقود اآلجلة

 سلعة معينة في وقت مندد و بسعر مندد في املستقب .

، وللي ملــاذا تم 
ً
يجــب أن نعترف  ــأن تعرييــه واضـــــــــــــح و بســـــــــــــيا جــدا

 إنشا  هذه األدوات املالية؟

https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/trading-instruments/futures-vs-cfd-1
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 للحبوب يخــــاف مي انخيــــاض األســـــــــــــعــــار بســـــــــــــبــــب تخيــــ  أن 
ً
مزارعــــا

الحصـــــــاد االســـــــت نائي و اإلمداد اللبير في الســـــــوق.  اســـــــتخدام هذه العقود 

االجلة يجوز له إ رام عقد مســـــتقبلي لبيع كوية معينة مي الحبوب، بســـــعر 

معين، في وقـــــت منـــــدد في املســـــــــــــتقبـــــ . إذا ـكــــان هنـــــاك  ـــــاليعـــــ  اللثير مي 

ييد املزارع مي  يع منصــــــوله بســــــعر جيد في الحبوب في الســــــوق، فســــــيســــــت

 شال انخياض األسعار.

ومع ذلــــك، إذا لم تلي املحــــاصـــــــــــــيــــ  وفيرح كوــــا هو متوقع ولم تلي 

 الحبوب في السوق متوافرح، فلي يتولي مي االستيادح مي زيادح األسعار.

التنوط ضــــــــــــد املخاطر هو مثال آخر الســــــــــــتخدام العقود االجلة. قد يكون 

خاف مي ارتياع أســــــعار الذهب و يبرم عقد آج  لشــــــرا  صــــــائغ مجوهرات ي

كوية معينة مي الذهب بســعر معين في املســتقب . كانت الرغبة في التنوط 

 في إنشا  العقود اآلجلة واملشتقات األخرى.
ً
 ضد املخاطر سببا

العقود اآلجلة في الواليات املتندح في القرن   ورصــــــات تأســــــســــــت أول 

، تم تأســـيس مجلس شـــيكاغو للتجارح وفي عام 1848التاســـع عشـــر. في عام 

 ورصـــــــــــــــــة نيويورك للق ي. مي  ين أمور أخرى، تم تـــــداول الحبوب  1870

 والق ي عليها.

الســـبعينيات، عندما تم  ومع ذلك، شـــهدت األســـواق ثورح شقيقية في

إطالق العقود اآلجلة لألدوات املالية في  ورصـــــــــــــة شـــــــــــــيكاغو. في البداية، تم 

https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/shares/boursat-alaswaq-alalamiya
https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/shares/boursat-alaswaq-alalamiya
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، تم توفير عقود 
ً
إدخــال عقود اليرنــك الســـــــــــــويســـــــــــــري والين اليــا ــاني. وتــاليــا

األسهم والسندات وأذون الخزانة األمريلية. كانت الثوانينيات  وثا ة ت ور 

، على ســـــــــــــبيــ  املثــال مؤشـــــــــــــرات األســـــــــــــهم إضــــــــــــــافي للعقود.  ــدأ عرض عقود

 ، أشد أكثر العقود شعبية شتى اآلن.S&P 500 على

 إلى العوالت 
ً
 مجووعة كاملة مي العقود اآلجلة اســـــــــــــتنادا

ً
لدينا شاليا

واألســــــــهم والســــــــندات ومؤشــــــــرات األســــــــهم و موارد ال اقة و املعادن وما إلى 

 مي 
ً
ذلك. في هذه املرشلة، أصـــــــــــــبنت  ورصـــــــــــــات العقود اآلجلة أكثر تخوينا

 قب .

 صــارمة لها،  إن
ً
العقود اآلجلة موشدح، شيه تندد البورصــة شــروطا

 مث :

 الصك األسا  ي

 حجم العقد

 مدح العقد

 شروط التسليم وما إلى ذلك.

يولي إغالق كــ  عقــد قبــ  تــاريخ ان هــا  صـــــــــــــالشيتــه مي خالل اتخــاذ 

 للنيا, إلغالقـــه، 
ً
موقف معـــاكس، على ســـــــــــــبيـــ  املثـــال إذا اشـــــــــــــترينـــا عقـــدا

 ا العقد، أي اتخاذ صيقة  يع.ننتاج إلى  يع هذ

https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/shares/hm-mwshrt-lshm-l-lmyh-lty-yfdlh-lmstthmrwn
https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/shares/hm-mwshrt-lshm-l-lmyh-lty-yfdlh-lmstthmrwn
https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/trading-instruments/tadawul-s-p500
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، وهو 
ً
 معينا

ً
يجب على املســــــتثور مي أج  شــــــرا  عقد أن يدفع مبلغا

جز  صغير مي مبلغ العقد  الكام ، ما يسمى  الهامش األولي.  اإلضافة إلى 

 بشــــــــــــك  زاءد أو ناق . عندما يق  
ً
ذلك، يتم تعدي  الربح/الخســــــــــــارح يوميا

الهامش امل لوب، فإن البورصـــة أو املبلغ املوجود في الحســـاب عي مســـتوى 

( وعليك دفع ما Margin Callالوســـــــيا ســـــــوف يســـــــتدعي زيادح الرصـــــــيد ،

 يسمى بهامش التبايي.

 السعر النظري للعقد اآلج 

F = S + S xrxn / 360 

F - سعر العقد 

S - سعر األداح األساسية 

S xrxn / 360 - تكاليف التخزيي 

 Forward Contracts :العقود املستقب ية خارج البورصة .2

في أســـــــــــــاســـــــــــــها، ال تختلف العقود املســـــــــــــتقبلية خارج البورصـــــــــــــة عي 

العقود اآلجلة. واليرق الرءيســـــ ي هو مكان الحدوث و القا لية للتياوض  ين 

 ال رفين.

نــــــدث العقود اآلجلــــــة هــــــذه في الســـــــــــــوق خــــــارج البورصــــــــــــــــــة ويولي ت

التيــاوض عليهــا. دعونــا نســـــــــــــتخــدم مثــال بســـــــــــــيا مرح أخرى. تقوم شـــــــــــــركــة 

https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/forex-basics/neda-alahmesh
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تصــنيع األثاث  تصــدير منتجاتها إلى أملانيا. في هذه الحالة، ال يجب التيلير 

 ســـــــــــــعر 
ً
فقا في الحيـــال على الجودح املنـــاســـــــــــــبـــة ملنتجـــاتهم، وللي أيضــــــــــــــــا

  النســــبة لهذا الصــــرف لزوج العوال 
ً
ت  ين  لد املنشــــأ و اليورو ســــيكون مهوا

 املصدر.

التعزيز القوي للعولة املحلية مقا   اليورو ســيكون غير موات و قد 

يورو ملنتجـــك و ســـــــــــــعر صـــــــــــــرف  1000يهـــدد ربنيـــة األعوـــال. عنـــدمـــا تتلقى 

 هو 
ً
مي عولتك  4000، سيكون الدخ  4.00العولة املحلية لنقول افتراضا

، ســــتنخيل اإليرادات إلى 3.50ندما ينخيل ســــعر الصــــرف إلى املحلية. ع

منلية. عند توقع مث  هذا املوقف، يجوز للوصـــدر إ رام عقد عولة  3500

آج ، على ســـــــبي  املثال مع أشد البنوك، لبيع اليورو بســـــــعر صـــــــرف مندد 

.  ــال بع، يتم التيــاوض على الســـــــــــــعر و حجم العقــد و اليترح التي 
ً
مســـــــــــــبقــا

ه، على علس العقد اآلج ، املدرج في البورصة وال يولنك سيتم فيه تنقيق

 تغيير شروط العقد املحدد.

 CFD. عقود الفروقات 3

، توثـــــــ  Contract for Difference" او CFD" عقود اليروقـــــــات

عقود لتبادل اليرق في سعر قيوة األص  مي وقت فتح العقد، و شتى وقت 

 إغالق العقد.

https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/forex-basics/tadawol-3oqod-altoroqat-cfd
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ليهم العقود مقا   اليروقات و كييية تداولها، فإن أفضــــــــــــــ  مكان 

للبد  هو االســـــــــــــتثوار التقليدي. إذا كنت ترغب في االســـــــــــــتثوار في شـــــــــــــركة، 

بسعر السهم الحالي. إذا كنت ترغب في االستثوار  األسهم فستشتري بعل

، يولنك شـــــــرا  ق عة مي الذهب أو  رمي  مي النيا. النيا أو الذهب في

بعد ذلك ســـــــــتنتظر شتى يرتيع الســـــــــعر، و ســـــــــتبيع األصـــــــــ  بســـــــــعر أعلى، و 

 مي اليرق.
ً
 تنقة ربنا

قة ييولنك فتح صـــــــــــــ -يعو  تداول عقود اليروقات   ريقة مواثلة 

تداول على أصــ  بســعر معين، و االنتظار شتى يزيد الســعر أو ينخيل، ثم 

 ،أو خســــــــــــــارح( على هــذا اليرق. واشــدح مي أكبر االختالفــات  ين 
ً
تنقة ربنــا

تــداول العقود مقــا ــ  اليروقــات و االســـــــــــــتثوــار التقليــدي هو أنــك ال تولــك 

 األص  نيسه    عقود اسعاره.

 مي تعلس العقود مقا   اليروقات ســـــعر 
ً
األصـــــ  األســـــا ـــــ ي، و  دال

شــــرا  هذا األصــــ ، يولنك التلهي بشــــأن كييية تغير ســــعر ذلك األصــــ  في 

 مي شـــــرا  و  يع 
ً
املســـــتقب  و اســـــتخدام تقلبات األســـــعار في أســـــتثوارك  دال

 األص  نيسه.

 Options Contracts -عقود ال يارات 

اليات في  ورصـــة شـــيكاغو في الو  1973 دأ التعام   الخيارات في عام 

 علــــــى خيارات األسهم 
ً
 (stock options)املتندح وكــــــان التعام  فيها مقتصرا

https://admiralmarkets.com/ar/products/shares
https://admiralmarkets.com/ar/products/shares
https://admiralmarkets.com/ar/start-trading/contract-specifications/instrument/gold
https://admiralmarkets.com/ar/start-trading/contract-specifications/instrument/gold
https://admiralmarkets.com/ar/start-trading/contract-specifications/instrument/wti
https://admiralmarkets.com/ar/start-trading/contract-specifications/instrument/wti
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، إذ تم إســـــــــــــتخـــدام خيـــارات  1982. ثم ت ور التعـــامـــ   ـــالخيـــارات في عـــام 

 وإمتــد نجــاشهــا 
ً
 واســـــــــــــعــا

ً
العوالت ، أمــا اليوم فقــد شققــت الخيــارات نجــاشــا

دن الثوينة ليشـــــــــــــو  التعام   وؤشـــــــــــــرات األســـــــــــــهم وأســـــــــــــعار الياءدح واملعا

 . والسلع وغيرها مي املوجودات

عقد  ين طرفين ،املشـــــــــــــتري والبائع( يونح (ويعرف عقد الخيار  أنه ،

 لآلخر الحة وليس اإللتزام في شرا  أو  يع أص  معين أو أداح 
ٌ
 ووجبه طرف

ــــــــــــــــلة على ذلك )مالية معينة بســـعر مندد وخالل فترح زمنية معينة ـــــــــــــــــ (. وي ـ

ـــــــــــيذ  السعر بسعر املوارسة أو ــــــــــــ .  (Strike or Exerices price)سعر التنيـ

ويــوــلــي اإلشـــــــــــــــــــارح إلــى وجــود نــوعــيــن مــي الــخــيـــــــار هــوـــــــا: الــخــيـــــــار األمــريــكــي 

(American Option)   والخيار األوربي(European Option). 

فالخيار األمريكي يتيح للوســـــــــتثور شة شـــــــــرا  أو  يع عدد مندد مي  

ييذ هذا العقد في أي وقت خالل األوراق املالية بســـــعر مندد على أن يتم تن

املـــدح املوتـــدح مي إ رام العقـــد وشتى تـــاريخ ان هـــاءـــه . أمـــاالخيـــار األوربي فهو 

مشـــــــــــــا ه للخيار األمريكي غير أن تنييذ العقد ،  يع أو شـــــــــــــرا  ( ال يتم إال في 

 تاريخ ان هاءه.

وتن وي اليلســـــــــــــيـــــة التي تقوم عليهـــــا عقود الخيـــــار على إســـــــــــــتيـــــادح 

املتعاملين مي صــــحة توقعاتهم  إرتياع أو إنخياض األســــعار وذلك  إمتالك 

 شة خيار الشرا  أو شة خيار البيع شسب توقعاتهم  إتجاه األسعار .
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 على مدار العقود القليلة املاضــــــية وهي  عقود الخيارات ت ورت
ً
كثيرا

. وهي تنظى بشـــــــــعبية كبيرح في الســـــــــوق 
ً
تغ ي اآلن ك  األدوات املالية تقريبا

املنظوــة وغير املنظوــة. الخيــارات هو عقــد  ين املشـــــــــــــتري وـكـاتــب الخيــارات، 

ترى العقـــد الحة في تنييـــذه، ويجـــب على ال رف ويكون لل رف الـــذي اشـــــــــــــ

املصدر أن يلو  العقد عندما ي لب املشتري ذلك. سينص  املصدر على 

مكافأح إلصــــــدار الخيار غير قا   لالســــــترداد. يســــــمى ســــــعر موارســــــة الخيار 

،strike price  أو ،ســـــــعر التنييذ(. التاريخ املحدد في العقد هو تاريخ ان ها )

 االستنقاق(.الصالشية ،تاريخ 

 تنقسم الخيارات إلى نوعين أساسيين:

يونح شامله الحة في شرا  األصول بسعر  (Call option) خيار .1

 معين خالل فترح زمنية منددح.

( يونح شامله الحة في  يع األصول بسعر معين Put Optionخيار ، .2

 خالل فترح زمنية منددح

 Callخيار الشراء . 1

للوشـــــــــــــتري الحة، و للي ليس  "Callيونح خيـــــار شـــــــــــــرا  األصـــــــــــــــــ  "

 ،ُيعرف  اســــــم ســــــعر 
ً
االلتزام، في شــــــرا  أســــــهم شــــــركة بســــــعر مندد مســــــبقا

https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/forex-basics/binary-options-vs-cfd
https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/forex-basics/binary-options-vs-cfd
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 ،ُيعرف  اســــــــــــم ان ها  الصــــــــــــالشية(. إن  ائع 
ً
التنييذ( في تاريخ مندد مســــــــــــبقا

" ،املعروف  الكاتب( هو الذي عليه االلتزام. هذا ألنه Callخيار الشـــــــــــــرا  "

ار شـــــــــــــرا  األســـــــــــــهم ،املعروف  اســـــــــــــم " اتخاذ خيCallإذا قرر مشـــــــــــــتر خيار "

" ملزم  بيع أســــــــهوه إلى املشــــــــتري Callموارســــــــة الخيار(، فإن كاتب الخيار "

.
ً
 بسعر التنييذ املحدد مسبقا

 Appleعلى أســـــــــــــهم  Callلنيترض أن أشد املتداولين اشـــــــــــــترى خيار 

، و كان مي املقرر أن ينتهي بعد ســتة أســا يع.  180بســعر تنييذ قدره 
ً
دوالرا

له الحة في تنييذ هذا  Call ي أن املتداول الذي يقوم بشـــــــــــــرا  خيار هذا يع

 للســــهم. إذا ارتيع  180الخيار ، وع ى، الحة في شــــرا  األســــهم(،  دفع 
ً
دوالرا

دوالر، فإن تنييذ الخيار هذا يعتبر صـــــــــــــيقة  200إلى  Appleســـــــــــــعر ســـــــــــــهم 

شيه يكون  وقدورهم شـــرا  األســـهم بســـعر أق   -جيدح  النســـبة للوشـــتري 

مي الســـــــــــــعر الــذي ي لبونــه في الســـــــــــــوق امليتوشــة في وقــت ان هــا  صـــــــــــــالشيــة 

 العقد.

" تســــــليم تلك األســــــهم مقا   Callعندءٍذ ســــــيتنتم على كاتب خيار "

 للسهم، بغل النظر عي السعر اليعلي ألسهم  180
ً
في لحظة  Appleدوالرا

، مي نــاشيــة  150إلى  Appleإن هــا  العقــد. إذا إنخيل ســـــــــــــعر ســـــــــــــهم 
ً
دوالرا

  تنييــذ عقــد الخيــارات. في هــذه الحــالــة، أ
ً
خرى، فــإن املشـــــــــــــتري ليس ملزمــا

 سيسوح املشتري  ان ها  العقد، و سينتيظ الكاتب  أسهوه.
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 أي أن :

                                   

 إلتزام  التنييذ                 شـــة الخيـــار              

 

 ثوي شة الخيار             اإللتزام  التنييذ            

ويتم تنقية صـــيقة  ين البائع واملشـــتري في ســـوق الخيارات أو في أي 

سوق آخر مي أسواق املشتقات عندما تكون توقعات املشتري مختلية عي 

 فإن 
ً
 في الســــعر مســــتقبال

ً
توقعات البائع ، أي عندما يتوقع املشــــتري إرتياعا

 في الســـــــــــــعر . فعل
ً
ع ى ســـــــــــــبي  املثال نيترض أن البائالبائع يتوقع إنخياضــــــــــــــا

ســــــهم(  100واملشــــــتري إتيقا على تنييذ شة خيار شــــــرا   وقدار صــــــيقة     ،

 أشهرعلى وفة املع يات التالية : 6وملدح 

سهم  100× دوالر  8سهم( =  100سعر السوق وقت إ رام الصيقة ،

 دوالر 800= 

 دوالر 1000سهم = 100× دوالر  10سعر التنييذ = 

 دوالر 50سهم = 100× دوالر 0ر5 العالوح =

 1200ســـــــــهم =  100× دوالر  12ســـــــــعر الســـــــــوق وقت تنييذ العقد = 

 دوالر

 يقاب ه

 يقاب ه
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دوالر   50وتنعقد الصـــــــــــيقة  وجرد أن يدفع مشـــــــــــتري خيار الشـــــــــــرا  

للصـــــــــــــيقــة لبــائع الخيــار،  وبهــذه العالوح يكون للوشـــــــــــــتري الحة في تنييــذ أو 

 له . فإذ
ً
ا ارتيع الســـــــــعر الســـــــــوقي عدم تنييذ العقد شســـــــــب ما يراه مناســـــــــبا

 إلى 
ً
دوالر فإن مشتري الخيار سوف ينيذ العقد وينقة  1200لألسهم فعال

 دوالر . أي أن : 150ربح قدره 

 العالوح –سعر التنييذ  –األرباح املتنققة = سعر السوق 

دوالر  150دوالر =  50 –دوالر  1000 –دوالر  1200=                      

 ،ربح املشتري(

 ائع خيار الشرا  فإنه ملزم  تنييذ الصيقة والتخلي عي األسهم  أما

دوالرعلى الرغم مي إرتيـــاع الســـــــــــــعر الســـــــــــــوقي  1000بســـــــــــــعر التنييـــذ وهو 

 إلى ربح  1200لألســـــــــــــهم إلى 
ً
دوالر، لذا فإنه ينقة خســــــــــــــارح مســــــــــــــاوية تواما

دوالر وشصــــ  على  1000دوالر، أي أن البائع نيذ بســــعر  150املشــــتري وهي 

 دوالر . أي أن: 50عالوح 

 خسارح البائع =  سعر التنييذ + العالوح ــ سعرالسوق   

دوالر مقدار ما شصـــــــــ  عليه البائع  1050دوالر =  50دوالر +  1000 

 دوالر فإن : 1200عند إ رام الصيقة وأن سعر السوق ارتيع إلى

 دوالر ،خسارح البائع( . 150دوالر  = ــ 1200 –دوالر  1050
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 700العلس وانخيل الســــــــعر الســــــــوقي لألســــــــهم إلى أما إذا شصــــــــ  

دوالر فــإن مشـــــــــــــتري خيــار الشـــــــــــــرا  ال يوــارس شقــه في تنييــذ العقــد ويلتيي 

دوالر وهي مقدار العالوح التي دفعها في  ادي  األمر إلمتالك  50 خســــــــــــــارته 

 شة الخيار . وهذه العالوح توث  الربح  النسبة لبائع خيار الشرا  .

 "Put" خيار البيع. 2

" للوشـــــتري الحة، و للي ليس االلتزام، Putيوفر شـــــرا  خيار البيع "

، و ذلك  نلول تاريخ 
ً
في  يع األســــهم األســــاســــية بســــعر تنييذ مندد مســــبقا

. في هذه الحالة، يراهي املتداول على انخياض في ســــعر 
ً
ان ها  مندد مســــبقا

 على البيع ،أو البيع على امللشـــــوف( في الســـــ
ً
ق. و الســـــهم، و يقتصـــــر أســـــاســـــا

 دعونا نلقي نظرح على مثال تداول خيارات األسهم:

 سعر  360يتم تداولها بسعر  Teslaأسهم 
ً
دوالر للسهم ،و هو أيضا

دوالرات لك   6" بســـــعر التنييذ هذا هو Putالتنييذ(، و ســـــعر خيار البيع "

 ألن عقـــد الخيـــارات الواشـــد 
ً
عقـــد، والـــذي ينتهي خالل ثالثـــة أشـــــــــــــهر. نظرا

ســـهم  100دوالر ، 600" واشد هي Putفإن تكلية خيار"ســـهم،  100يســـاوي 

 بعالوح الخيار. ســـــــــــــعر  6× خيار  يع واشد × 
ً
دوالرات(, و يعرف هذا أيضــــــــــــــا

 منه ســـــــــــــعر البيع. في هذه 
ً
التســـــــــــــاوي للوتداول هو ســـــــــــــعر التنييذ م روشا

 دوالرات(. 6 -دوالًرا  360دوالًرا ، 354الحالة، سيكون املبلغ 
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ــــــــــــــــــ إذا كان ســـــعر الســـــهم األ  يتم تداوله في تاريخ ان ها   Teslaســـــا ـــــ ي لـ

 و  354العقد،  ين 
ً
، فســـــــــيكون للخيار بعل القيوة، للنه  360دوالرا

ً
دوالرا

. إذا ظ  ســـــعر الســـــهم فوق ســـــعر التنييذ البالغ 
ً
،  360لي يظهر ربنا

ً
دوالرا

فســيصــبح الخيار  ال قيوة، و ســيخســر املتداول الســعر املدفوع لل لب ،و 

 أو  354والر(. إذا تم تداول ســـــــعر الســـــــهم إلى ما دون د 600الذي كان 
ً
دوالرا

 أق ، فسيبدأ املتداول في الربح.

 ويولي توضيح ذلك  إستخدام املثال التالي :

سهم 100× دوالر  8سهم( =  100سعر السوق وقت إ رام الصيقة ،

 دوالر 800= 

 دوالر 650سهم =  100× دوالر  6ر5سعر التنييذ = 

 دوالر 50سهم =  100× دوالر  0ر5العالوح = 

 دوالر 500سهم =  100× دوالر  5سعر السوق وقت تنييذ العقد = 

فإذا صـــــــحت توقعات مشـــــــتري خيار البيع وانخيل الســـــــعرالســـــــوقي 

دوالر فإنه يجد أن مي مصـــلحته تنييذ العقد وتنقية ربح  500لألســـهم إلى 

 دوالر وتنســب األرباح كوا يلي: 100مقداره 

 العالوح –سعر السوق  –تنققة = سعر التنييذ األرباح امل

 دوالر 50 –دوالر  500 –دوالر  650=    

 دوالر ،ربح مشتري خيار البيع( 100=    
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 لتنييذ العقد وشـــــــــــــرا  
ً
أما  ائع خيار البيع فســـــــــــــوف يكون مضـــــــــــــ را

دوالر( على الرغم مي أن سعر األسهم في  650األسهم بسعر التنييذ            ،

دوالر وإذا أخذنا في اإلعتبار ما قبضــه مي ثوي لتولين  500وي الســوق يســا

دوالر( فإن صـــــــــافي ما خســـــــــره  50مشـــــــــتري الخيار مي شة البيع وهوالعالوح ،

 ينسب كاالتي :

 صافي الخسارح  = سعر السوق + العالوح ــ سعر التنييذ 

 دوالر 650دوالر ــ  50دوالر +  500=                    

 والر ،خسارح  ائع خيار البيع(د 100= ــ    

أما لو كانت توقعات مشـــــــــــــتري خيار البيع خاطئة وارتيعت أســـــــــــــعار 

 مي إنخياضـــــــــها فيي هذه الحالة فإنه ال ييلر في تنييذ العقد 
ً
األســـــــــهم  دال

دوالر للصـــــــــــــيقة . أما  ائع  50ويلتيي  خســــــــــــــارته املتوثلة  العالوح والبالغة 

األســــــــــــعار واشتيظ لنيســــــــــــه  قيوة خيار البيع فإنه نجا مي خ ر إنخياض 

 العالوح كربح صافي .

 خ ائص عقود ال يارات املالية املعاصرة: 

تتويز عقود الخيـــارات املـــاليـــة املعـــاصـــــــــــــرح  جولـــة مي الخصــــــــــــــــاء ، 

 نجولها فيوا يلي:

. الخيـــار ورقـــة مـــاليـــة مشـــــــــــــتقـــة، تســـــــــــــتوـــد قيو هـــا مي مـــادح الخيـــار 1

 مالية أخرى(. املذكورح في العقد ،أسهم، سندات، أو أي ورقة
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. توقعات طرفي العقد مختلية أمام ما يولي أن يؤول إليه الوضـــــع 2

؛ إذ يتوقع طرف 
ً
 خصــــــو  مادح الخيار املذكورح، وإال ما تم التعاقد أصــــــال

ارتياع ســـــــعر الســـــــهم خالل مدح املوارســـــــة فيقدم على شـــــــرا  شة الشـــــــرا ، 

قية وقت ويتوقع ال رف اآلخر عدم تجاوز الســـــــــعر الســـــــــاءد ،القيوة الســـــــــو 

 في اليوز  املكافأح. 
ً
 التعاقد(، فيقدم على  يع شة الشرا  أمال

. إن عقـــد الخيـــار غير ملزم لصــــــــــــــــاشبـــه، وإنوـــا يع يـــه الحة في أن 3

يختار تنييذ الصـــــــــــــيقة أو عدم تنييذها، ونظير هذا الحة فإنه يدفع ثوي 

 هذا الخيار.

خيــار، . إن ثوي الخيــار يــدفع للجهــة التي شررت ،أي  ــاعــت( عقــد ال4

 وتكون ملتزمة  تنييذه، عندما يرغب مشتريه موارسته للحة الذي اشتراه.

. إن عقود الخيارات قا لة للتداول،  وع ى أن صـــاشب الخيار ينة 5

 له أن يبيعها ل رف آخر  ثوي مسمى  ينهوا.

. خســــــــــــــاءر مشـــــــــــــتري الخيار مندودح ،قيوة املكافأح(، وأرباشه غير 6

خيـــار الشـــــــــــــرا ، تزيـــد مع ارتيـــاع القيوـــة منـــدودح؛ فهي ميتوشـــة ملشـــــــــــــتري 

الســـــــــوقية للســـــــــهم، ومغلقة ملشـــــــــتري خيار البيع، تزيد مع انخياض القيوة 

 .)
ً
 السوقية للسهم إلى أن تص  إلى الصير ،نظريا
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ي عقود الخيارات أصـــــــحابها مي إمكانية الدخول في صـــــــيقات 7
ّ
. تول

لـــك ييـــذ تضـــــــــــــخوـــة في املســـــــــــــتقبـــ  وال يـــدفع مي قيو هـــا إال شة الخيـــار، لتن

 الصيقات في املستقب . 

. إنهـــا توفر أربع شـــاالت تعـــامـــ  مولنـــة هي: شـــــــــــــرا  شة موـــارســــــــــــــــة 8

الشــــــرا ، وشــــــرا  شة موارســــــة البيع، وبيع شة موارســــــة الشــــــرا ، وبيع شة 

 موارسة البيع.

،    يتم 9
ً
. امتالك األوراق املالية املذكورح في عقد الخيار ليس هدفا

هو و -عري، وإذا أصـــــــــر طرف على االســـــــــتالم التعام  في الغالب  اليرق الســـــــــ

 
ً
يقوم ال رف اآلخر بشـراهها بسـعر السـوق السـاءد وقت  -أمر غير وارد غالبا

التنييـذ، وهو نيس الســـــــــــــعر الـذي يتم اشتســــــــــــــاب اليرق  نـا  عليـه فتكون 

املحصــلة واشدح، أما إذا كان التعام  على مؤشــر كان االســتالم أو التســليم 

.
ً
 مستنيال

 Swap Contracts -ة عقود املقايض 

مي  ين األنواع املختلية لعقود املشـــــــــتقات، فإن عقود املقايضـــــــــة أو 

. عقود املقايضــــــــة هي اتياقيات خاصــــــــة  ين 
ً
عقود الياءدح هي األكثر تعقيدا

 
ً
طرفين. يوافة أطراف العقد على تبادل التدفة النقدي في املســــــــــتقب  وفقا

. الضــــــوان األســــــا ــــــ ي  ووجب ع
ً
قود املقايضــــــة هو لصــــــيغة منددح مســــــبقا
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 ألن ك  مي أســـعار الياءدح والعولة متقلبة في 
ً
ســـعر الياءدح أو العولة. نظرا

طبيع ها، فإنها تجع  عقود املقايضـــــــــة منيوفة  املخاطر. عقود املقايضـــــــــة 

تــنــمــي األطــراف مــي املــخـــــــاطــر املــخــتــلــيـــــــة. ال يــتــم تـــــــداول هـــــــذه الــعــقــود فــي 

يي هم الوســــــ ا  لهذه البورصــــــات مي خالل املصــــــرفيون االســــــتثواريون الذ

 العقود.

في الختام، تعد عقود املشــــــــــــتقات مث  العقود اآلجلة والعقود مقا   

اليروقات واشدح مي أفضــــــــــ  أدوات التنوط. يولي للتجار التنبؤ  نركات 

األســــــــعار املســــــــتقبلية وتنقية أرباح منتولة منها. ملزيد مي املســــــــاعدح فيوا 

لى ولنك االتصــال  نا ملســاعدتك عيتعلة  تداول عقود املشــتقات املالية، ي

 فهم التداول في املشتقات.

 مزايا املشتقات املالية

ا لها تأثير كبير على التووي  الحديه ألنها توفر مزاي املشــتقات املالية

 عديدح لألسواق املالية:

 . استخدام املشتقات املالية في ادارح املخاطر1

ســــــــــــــــــا ـــــــــــــ ي،  وـــــا أن قيوـــــة املشـــــــــــــتقـــــات مرتب ـــــة  قيوـــــة األصــــــــــــــــــ  األ 

تســــــــــتخدم في املقام األول للتنوط مي املخاطر. على  املشــــــــــتقات املالية فإن

ســـبي  املثال، يولي للوســـتثور شـــرا  عقد مشـــتة تتنرك قيوته في االتجاه 
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املعاكس لقيوة األصـــــــــ  الذي يوتلله املســـــــــتثور. بهذه ال ريقة، قد تعوض 

 الخساءر في األصول األساسية. عقود املشتقات األرباح في

 . تنديد سعر األص  األسا  ي2

كثيرا ما تســــــتخدم املشــــــتقات لتنديد ســــــعر األصــــــ  األســــــا ــــــ ي. على 

ســــبي  املثال، يولي أن تكون األســــعار اليورية للعقود اآلجلة  وثا ة تقريب 

 لسعر السلعة.

 دعم كيا ح السوق . 3

استخدام .  األسواق املالية يعتبر أن املشتقات املالية تزيد مي كيا ح

عقود املشتقات املالية، يولي للور  أن يلرر عاءد األصول. لذلك، توي  

أسعار األصول األساسية واملشتقات املرتب ة بها إلى أن تكون متوازنة 

 .لتجنب فر  املراجحة

 . الوصول إلى األصول أو األسواق غير املتوفرح4

املؤسسات في الوصول إلى األصول أو  املشتقات يولي أن تساعد

األسواق غير املتاشة لهم. مي خالل استخدام مقايضات أسعار الياءدح، 

على سبي  املثال قد تنص  الشركة على سعر فاءدح أكثر مال مة  النسبة 

 االقتراض املباشر. ملعدالت الياءدح املتاشة مي

https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/forex-basics/anwa3-alaswaq-almaliye
https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/forex-basics/anwa3-alaswaq-almaliye
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 إمكانية استخدام الرافعة املالية. 5

أشد امليزات املهوة في تداول املشتقات املالية هي امكانية استخدام 

الرافعة املالية و التي تساعدك في دخول صيقات اكبر مي حجم رأس مالك 

 مي تلبد خساءر 
ً
األسا  ي لتنقية عواءد أكبر, و للي يجب الحذر أيضا

 أكبر كذلك!

 مساوئ املشتقات املالية

ية، لألسواق املال املشتقات على الرغم مي اليواءد التي تجلبها

فإن األدوات املالية تأتي مع بعل العواءة اللبيرح. أدت العيوب إلى 

. أدى االنخياض 2008-2007عواقب وخيوة خالل األزمة املالية 

ف عي ي و التخلالسريع في قيوة األوراق املالية املدعومة  الرهي العقار 

 سداد االءتوان إلى انهيار املؤسسات و األسواق املالية شول العالم.

 . مخاطر عالية مي التقلبات اللبيرح1

يولي أن تعرضك لخساءر  ل مشتقات املالية إن التقلبات العالية

 
ً
كبيرح منتولة. إن التصويم املعقد لهذه العقود يجع  تقييوها معقدا

 ها تنو  مخاطر متأصلة عالية.للغاية. وبالتالي، فإن
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 . املضاربة على األسواق2

 لل بيعة  املشتقات تعتبر
ً
على ن اق واسع كأداح للوضاربة. نظرا

الخ رح للغاية للوشتقات وسلوكها الذي ال يولي التنبؤ  ه، قد تؤدي 

 املضاربة غير املدروسة إلى خساءر فادشة.

 . مخاطر ال رف املقا  3

تقات املتداولة في البورصات تور عووًما على الرغم مي أن املش

بعوليات ملتزمة، فإن بعل العقود التي يتم تداولها قد تواجه مخاطر 

ال رف املقا   و هي اشتوال أن يتخلف أشد املشاركين في املعاملة عي 

التزامه التعاقدي. يولي أن توجد مخاطر ال رف املقا   في معامالت 

 ت التجارية.االءتوان واالستثوار واملعامال 

 الحساسية ل عرض و الط ب. 4

تتأثر املشتقات املالية بشك  كبير على العرض و ال لب في السوق 

 تنخيل قيوة هذه املشتقات املالية عندما 
ً
لألص  األسا  ي, فغالبا

 في العرض, 
ً
يق  ال لب على األص  األسا  ي وعندما يكون هناك فاءضا
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 ية مع إرتياع ال لب أو إنخياضو  العلس, ترتيع قيوة املشتقات املال

 العرض في السوق!

  ؟2008كيف سب ت املشتقات املالية األزمة املالية في عام 

وقد لعب انتشار املشتقات املالية غير املنظوة في السنوات التي 

  دورا رءيسيا في تلك األزمة. 2008سبقت األزمة املالية في عام 

ك الوقت يولكون وكان العديد مي الناس أصحاب القروض ذل

قروض  ياءدح فقا. هذه هي نوع مي الرهي العقاري ذات فاءدح قا لة 

للتعدي . وعلى علس القرض التقليدي، يولي أن ترتيع أسعار الياءدح 

  على هذه القروض مع سعر الياءدح على األموال االتنادية.

وعندما  دأ  نك االشتياطي الييدرالي في زيادح أسعار الياءدح، 

األشخا  الذيي ينتيظون بهذه الرهون العقارية فجأح أنهم ال أدرك 

  يست يعون تنو  تكاليف سدادها بعد اآلن.

 الذي خضعت فيه أسعار 
ً
وقد شدث ذلك في نيس الوقت تقريبا

   الياءدح إلعادح تعيين.



 ........................................................................................................محاضرات بورصة البضائع

 
 

ومع ارتياع أسعار الياءدح، انخيل ال لب في سوق اإلسكان إلى جانب 

أدركوا أنهم ال يست يعون دفع أو  يع املنازل، أسعار املساكي. بعد أن 

  وتخليوا عي سداد قروضهم.

واألهم مي ذلك أن بعل أجزا  األوراق املالية املدعومة  الرهي 

العقاري ،شزمة مي الرهون العقارية التي تستود قيو ها مي قيوة جويع 

الرهون العقارية فيها( في ذلك الوقت كانت عديوة القيوة. ومع ذلك، 

 أشد يعرف أي أجزا  منها  الضبا. وبوا أن ال أشد ييهم تواما ما كان ال

  في نيوسهم، فإنه ال يولي تنديد قيو ها الحقيقية.

وأدى عدم اليقين هذا إلى إغالق السوق الثانوية. كان لدى 

صنادية التنوط والبنوك العديد مي املشتقات املالية التي كانت تيقد 

 يعها. وسرعان ما توقيت البنوك عي  قيو ها والتي لم تتولي مي

إقراض بعضها البعل  الكام . ويرجع ذلك إلى خوفهم مي تلقي 

  املشتقات املتعثرح كضوان على القروض.

ونتيجة لذلك،  دأوا ينتيظون  النقود لضوان تولنهم مي دفع 

  تكاليف العوليات اليومية.
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البنوك. لقد  وهذا الت ور هو ما أدى إلى الوصول الى فاتورح إنقاذ

ت شتى تتولي 
ّ

صوووها في األص  لتنظيف هذه املشتقات مي السجال

  البنوك مي البد  في تقديم القروض مرح أخرى.

 

 

 :املستقب ية العقود

 :املستقب ية العقود مفهوم

العقد املستقبلي عبارح عي عقد إتياق  ين طرفين ،البائع واملشتري(  

 والتور   تم االتياق عليهيتم فيه تسوية عولية تجارية بسعر 
ً
يد يكون شاليا

بعد فترح زمنية منددح  العقد، ولك  عقد كوية منددح مي 

املتية عليها. فنرى هنا أن الياءدح  النسبة للبائع في أنه شص  على   البضاعة

ينتجه بعد فترح زمنية معينة موا يغ ي تكاليف التشغي    أجرح ما سوف

، وبنيس
ً
الوقت يكون قد  اع اللويات امل روشة   والتوريد وغيرها مسبقا

يساعده على تنو    مي قبله لعدح مشتريي ومي مناطة مختلية موا

. أما  النسبة للوشتري فأن هذه العقود تساعده 
ً
مخاطر أق  مستقبال

 أن تلك   في
ً
رصد التكاليف التشغيلية الخاصة  ونتجاته مستقبال خصوصا
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ه، تدخ  بشك  رءيس ي  تكويي منتجاتالعقود هي ملواد تشغيلية خام والتي 

املولي أن يخيل مخاطرح تقلب األسعار مي خالل   كوا أن املشتري مي

إعادح  يعها  السوق وبذلك يكون   شرا  أكثر موا ينتاج ومي ثم عرضها أو

 تكلية منتجاته مي جهة وقل  مخاطر تقلب
ً
األسعار   قد شدد تواما

 مي جهة أخرى. كوا أن اليترا
ً
ت الزمنية يولي تناولها في تلك مستقبال

العقود مي مدح شهر ولغاية سنتين قادمتين. والياءدح املعتبرح أن لك  عقد 

 
ً
هي كوا ذكرنا توزيع نسب املخاطرح مي جهة وإمكانية   كوية منددح مسبقا

قصيرح واإلفادح مي شركة السوق  الصعود   إيجاد  ائع ومشتري  يترح زمنية

  والهبوط لل رفين

لعقود املستقبلية هي عبارح عي ا رام اتياق  ين البائع واملشتري اكوا 

على شرا  أوبيع سلعة أو أوراق أو غير ذلك  ثوي مندد يسمى السعر 

املستقبلي على أن ال يتم تسليم الثوي أو املبيع عند ا رام االتياق وللي 

تم يال رفين البائع واملشتري نسبة مي الثوي إلى هيئة السوق و يدفع ك  مي 

التسليم مستقبال ويتم ذلك  نا  على توقع التغيرات التي تندت في االسعار 

العقود املستقبلية عبارح عي عقود معيارية  صية هامش وهناك مي يعتبر 

قانونية أو اتياقية يولي تنويلها إلى تاريخ تسليم مستقبلي يندد فية 

راف ل لالطالحجم والسعر وتاريخ التسليم وتستخدم الهيئة تلك األموا

  .املستنقة لها عند التصيية
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ان الهدف مي العقود املستقبلية هو االستيادح مي اليروق في 

األسعار أي أنها عولية مضاربة ال أكثر وليس الغرض منها تسليم السلع أو 

غيرها موا تم االتياق عليه فهي تب ى  االص  على توقع البائع االنخياض في 

د عليه ن يتوقع املشتري االرتياع في اسعار املتعاقاألسعار في املستقب  في شي

وبالتالي يلسب اليرق، ولذلك ال تتم عولية التسليم ملا تم االتياق عليه، 

فعندما تنخيل األسعار للسلع املتعاقد عليها يقوم عولية املشتري  دفع 

 .فرق السعر إلى البائع

هذه ليه بوالعلس صحيح، وقد يب ى على تلك العقود اصدار أدوات ما

العقود وبيعها في السوق إذ أن البائع في تلك الحالة ال يبيع تلك السلع 

املتعاقد عليها    يقوم  بيع التوقعات في ارتياع أو انخياض تلك األسعار 

لتلك السلع ومي ثم فإن مشتري أداح مالية تع يه شة الخيار في الشرا  أو 

عام  مة، وبالتالي تقل  التالبيع ويتم التخل  منها بسرعة في  داية األز 

 .بهذه األداح وفقدت السوق املالية عدح نقاط مي مؤشراتها

والعلس صحيح، وقد يب ى على تلك العقود اصدار أدوات ماليه بهذه 

العقود وبيعها في السوق إذ أن البائع في تلك الحالة ال يبيع تلك السلع 

ألسعار و انخياض تلك ااملتعاقد عليها    يقوم  بيع التوقعات في ارتياع أ

لتلك السلع ومي ثم فإن مشتري أداح مالية تع يه شة الخيار في الشرا  أو 
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البيع ويتم التخل  منها بسرعة في  داية األزمة، وبالتالي تقل  التعام  

 بهذه األداح وفقدت السوق املالية عدح نقاط مي مؤشراتها

 :املستقب ية العقود أسواق وتطور  نشأة.

اق العقود املستقبلة كأسواق شاضرح أي أسواق نقدية  دأت أسو  

على السلع الزراعية, يتم فيها استالم السلعة ودفع قو ها نقدا فور التعاقد 

وكان هذا في القرن السابع عشر ,وفي الواليات املتندح تنول السوق 

, وكانت سوق  1870الحاضرح إلى سوق للعقود املستقبلية وذلك عام 

  الراءد في هذا املجال شيكاغو هو اليوم

 

في السوق الحاضر يتم تسليم السلعة واستالم الثوي فور التعاقد. وللي   

املشتري في شاجة إلى السلعة في املستقب  وليس اآلن, شينئذ سيجد أمامه 

 :ثالث  داء 

 .البدي  األول: هو شرا  السلعة اآلن وتخزينها إلى شين الحاجة إليها 

النتظار شتى تاريخ الحاجة إلى السلعة, ثم شراهها مي البدي  الثاني:هو ا  

 .السوق الحاضر

أما البدي  الثاله:فهو التعام  في سوق العقود املستقبلية وذلك   

بشرا  السلعة بسعر متية عليه مسبقا علي أن يتم التسليم في التاريخ 

 الشة, يتناسب توقيت الحاجة إلي السلع
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 داء  أي تخزيي, خ ر على سعر وهناك مخاطر و تكاليف علي هذه  

سلعة أما  دي  الثاله سهولة التكاليف واملخاطر املصاشبة لك   دي  مي 

 البداء  الثالثة

تخييل أو    ظهور أسواق العقود   ونالشظ أن أسباب  

فاملزارع الذي يج ي منصول الق ي في شهر    مخاطر تغير السعر   تجنب

بسعر   وقتض ي عقد مستقبلي   ايوسبتوبر يولنه  يع املحصول في شهر م

مندد مي اآلن  صرف النظر عي السعر الساءد في السوق الحاضر في شهر 

لتي وشركات الغزل ا   سبتوبر و الذي يكون منخيل بسبب وفرح املحصول 

هي في شاجة إلي الق ف في شهر سبتوبر يولنها إ رام عقد مي اآلن ينيد في 

التعاقد  صرف النظر عي السعر في بسعر مندد في تاريخ    شهر سبتوبر

مرتيعا بسبب    والذي قد يكون    السوق الحاضر شين ذاك

املحصول أو بسبب مشلالت في النق  والتخزيي بعبارح أخري أن    ضعف

 نيسه هذه املخاطر  تغير السعر   كال ال رفين قد غ ي

وشتي يكون السعر املحدد في العقود املستقبلية عادال ينب ي أن  

 ون هناك توازن  ين العرض وال لبيك

ومي هناك نالشظ أن قليال مي السلع تتوافر نسبيا الشروط التي   

 :تناسب األسواق املنظوة للعقود املستقبلية
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أن تكون السلعة قا لة للتنويا مي شيه اللوية و الجودح وما شا ه 

 ذلك موا ينقة سيولة كافية للعقد.

  ينقة سيولة لتسوقها.أن يوجد طلب نشا علي السلعة موا 

  أن تكون السلعة مي النوع القا   للتخزيي  وا يتيح توفيرها في التاريخ

 املحدد في العقد.

 أن تكون السلعة ذات قيوة  املقارنة  حجوها. 

 

 

 

 املستقب ية العقود وأنواع أركان  

 :املستقب ية العقود أركان     

ود عليه ال رفين في العقالسعر في املستقب  : هو السعر الذي ينية  1- 

 املستقبلية ألتوام تبادل الصيقة من  العقد في املستقب 

تاريخ التسليم أو التسوية : هو التاريخ الذي يتية عليه طرفي العقد 2- 

 إلتوام عولية التبادل

من  العقد : يقصد  ون  العقد السي  املتية علي  يعه وشراءه  ين 3- 

ئع, أوراق طرفي العقد والذي قد يكون  ضا

 مؤشرات,.عوالت.........الخ   مالية,
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مشتري العقد : هو طرف امللتزم  استالم السي  من  العقد نظير دفع    4- 

 السعر املتية عليه لل رف الثاني ،البائع ( , في التاريخ املحدد في املستقب 

من  العقد نظير     ائع العقد :هو ال رف امللزم  تسليم السي   5- 

علي سعر املتية عليه مي ال رف األول ،املشتري ( في التاريخ الحصول 

 املحدد في املستقب 

 أنواع العقود املستقب ية  

هناك عدح أنواع أشكال مي العقود املستقبلية و تختلف شسب    

من  العقد املتية عليه هذا املح  قد يكون سلعة ملووسة وقد يكون 

 :ير مي املتغيرات الكليةمرهونا  أدا  مؤشر مي املؤشرات أو متغ

  العقود املستقبلية على السلع1 - 

يوث  هذا النوع مي العقود التزاما مي البائع  تسليم املشترى كوية    

متية عليها مي سلعة ما ،الذهب, النيا, املحاصي  الزراعية...الخ ( 

 وواصيات متية عليها خالل موعد وذلك لقا  سعر متية ,يلتزم املشتري 

 .عند االستالم دفعه 

ويولي أن يستغ ي ال رفان عي االستالم و التسليم اليعلي         

 .ملح  العقد في شال وجد طريقة التعويل املناسبة في سوق التداول 

 :العقود املستقبلية على املؤشرات2 - 
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ويوث  العقد التزاما مي البائع إلى املشتري يدفع مبلغ مي األموال  

 املستوى الرقمي للوؤشر  $100قيوة قدرها مثال مساوي إلى شاص  جرا  

في  داية التداول يوم تسوية العقد وذلك لقا  مبلغ يوث  سعر العقد 

 .وسداده في ذلك اليوم وهنا يتم االكتيا   التسوية النقدية

 :العقود املستقب ية على أسعار الفائدة 3 -

دوات تسليوه اشد أوتوث  هذه العقود التزاما مي  ائع العقد إلى مشتريه   

املديونية في سوق النقد أو في سوق رأس املال لقا  قيوة جارية تق  عي 

القيوة االسوية التي صدرت بها تلك األداح وذلك طبعا مقا   مبلغ ينص  

ويوث  سعر العقد. ومي أهم أدوات املديونية تلك نجد: أذونات    عليه البائع

والر،مي أدوات سوق النقد( سندات الخزينة وشهادات اإليداع  اليورو والد

الخزينة, كوبياالت وغيرها وهباك ينقة البائع أرباشا عندما ترتيع معدالت 

 .الياءدح  نيه تتجاوز سعر الخصم املتية عليه

 :املستقب ية العقود واستناتيجيات آليات 

عي أسواق العقود املستقبلية  يت لتسوية   لك  سوق مي 

السوق و تقع عليه مسؤولية ضوان الصيقة الصيقات يتألف مي أعضا  

ير و للي كيف يد   إذا ما تعثر اشد إطرافها في تنييذ ما عليه مي التزامات

 التسوية املوارد املالية األزمة اض العها  تلك املسؤولية ؟
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يتس ى  يت التسوية صندوق ضوان يتم توويله  جز  مي الرسوم              

التعاقد و عندما يتغير اشد ال رفين، يقوم  التي ينص  عليها عي أطراف

 يت التسوية  استخدام جز  مي موارد ذالك الصندوق لتغ ية التكاليف 

 .األزمة لتنييذ العقد

وال يقتصر نشاط  يت التسوية على ذلك    يلعب دورا مباشرا  

لتسيير التعام  على العقود  يعا وشرا  دون التزام  انتظار لتنييذ العقد في 

 .يجب أن يتابع شركة العقد خ وح  خ وح  يخ مندد للتسليم. وتار 

 :االستناتيجيات   

استراتيجيات التغ ية: يقصد  التغ ية في سوق العقود ، الصيقات التي   

يبرمها  تواريخ التنييذ املستقبلية، بغرض الحد مي الخساءر التي يولي ان 

لسلعة عد على سعر ايتعرض لها، بسبب التغيرات العلسية قد ت رأ فينا ب

 .من  التعاقد

 :و يولي التوييز  ين ثالثة انواع مي التغ ية 

التغ ية الكاملة و تغ ية الشرا  و تغ ية البيع و نضيف إليها تغ ية  

 . استخدام األص  املختلف

 :التغ ية الكاملة 
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يقصد  التغ ية الكاملة ان يوتلك املستثور عقد البيع و عقد الشرا   

و اللوية و  نيس تاريخ التسليم، و مي تم ال يكون عرضة ألي   نيس السعر

 .  . خساءر في شالة شدوث تغيرات سعريه

 :تغ ية الشرا  

يقصد  تغ ية الشرا  شرا  عقد على السلعة في سوق املستقبلي بهدف  

 .الوقاية مي مخاطر ارتياع األسعار

 :تغ ية البيع 

 لية لتجنب مخاطر انخياضيقصد  تغ ية البيع  يع العقود املستقب  

أسعار املخزون مي سلعة معينة و عادح ما ينتهج هذا النوع مي التغ ية 

أوالءك الذيي تجبرهم الضر وف على شرا  سلعة مي سوق الحاضر و 

 . تخزينها في الوقت الذي يشون فيه هبوط سعر تلك السلعة

   :التغ ية  استخدام أص  مختلف 

د املستقبلية لسلعة و األصول املالية إن عادح ما يندث في سوق العقو  

يوتلك البائع سلعة أو الورقة املالية لذات املواصيات التي ا رم على أساسها 

العقد في هذه الحالة يولي أن تستبدل السلعة او الورقة في تاريخ التنييذ 

 . بسلعة أو ورقة أخرى مشابهة

وار مي ربة عي دافع االستثتختلف دوافع املضا  ال    إستراتيجية املضاربة :  

شيه ميهوم العاءد واملخاطر, فيي كال الحالتين يكون الهدف تخييل 
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املحيظة مع  قا  العاءد الثا ت , أو زيادح العاءد مع  قا  مستوى املخاطر 

,ويولي أن يأخذ املضارب مركزا طويال أو مركزا قصيرا في    هو عليه  على ما

  سوق العقود

يوي  املضاربون إلى آخذ مركزا طويال على عقد   :ز ال وي إستراتيجية املرك 

سلعة ما عندما تشير التوقعات إلى شركة صعودية في أسعار العقود على 

  تلك السلعة

يسعى املضارب إلى أخذ مركزا قصيرا أي  يع  :إستراتيجية املركز القصير

 عندما يتوقع اتجاه أسعارها ننو الهبوط   عقد على سلعة ما

 .ما تنققت توقعاته فيولنه إقيال مركزه بشرا  عقد مواث  وإذا 

 

 الفرق بمن العقود اال  ة و املستقب ية 

 (Forward) العقود ا   ة (futures) العقود املستقب ية

هي عقود موحدة وال يم ن فيها تعدي  

ح م العقد )ال وت( وال تاريخ 

االستحقاق لت بية متط بات الش ص 

 short أو long الذي يتداول مركز

يم ن تخ يص هذه العقود فيما يتع ق 

باألص  األسا  ي ووقت االستحقاق وح م 

 العقد
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هي أدوات  (Futures) عقود الفيوتشرز 

 مشتقة يتم تداولها في البورصة

هي أدوات مالية  (Forwards) العقود ا   ة

 (OTC) يتم تداولها خارج البورصة

يتم تسوية هذه العقود على أساس 

مي مع تحديث السعر حسب أحداث يو 

السوق. نداء الهامش، إن و د، يجب 

 الوفاء به

ال تو د عالمة ل سوق مرتبطة بالعقود 

 (forwards) ا   ة

يم ن إنهاء هذه العقود  سهولة قب  

تاريخ االستحقاق عن طريق اتخاذ مركز 

تعويض ي في سوق شديد السيولة  ش   

 عام

لعقد حيث قد ي ون من ال عب تسوية ا

ا    نةًرا ألن الشروط خاصة باألطراف 

املقاب ة املعةية. العثور على طرف مقاب  

مخت ف على استعداد التخاذ مركز معاكس 

 ليس باألمر السه 

نةًرا ألن هذه مةتجات يتم تداولها في 

 البورصة، فإن سوق مةةمة

األطراف املقاب ة متورطة  ش   مباشر 

 وبالتالي فهي  من ُمةةمة

ف الطرف  ال 
ّ
يو د احتمال في تخ 

املقاب  في عقود الفيوتشرز كما أن 

 امل اطر أق 

مخاطر االئتمان أعلى ألن األطراف املقاب ة 

 متورطة  ش   مباشر دون أي وسيط
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قد يكون لديك  اليع  فهم معقول لالختالفات  ين العقود اآلجلة 

 .واملستقبلية  ناً  على ما قرأته شتى اآلن. وهو ما نوضحه في الجدول أدناه

 Forwards مقا   العقود اآلجلة Futures العقود املستقبلية

لنك إنها ها بسهولة عي تن وي عقود الييوتشرز على مخاطر أق  ويو

طرية اتخاذ مركز تداول معاكس في نيس السوق. كونها أداح منظوة، فهي 

 مي أشكال الضوان مي شيه التقلب في سعر األص  األسا  ي. 
ً
تع ي شلال

 ال يوجد فن  إضافي يجب القيام  ه. في املقا  ، فإن العقود اآلجلة

Forwardsملقا  . وهوا ما يجع  ، تعوتد بشك  أسا  ي على أمانة ال رف ا

أق  تكلية في التنييذ عند مقارن ها بعقود  Forwards العقود اآلجلة

ويولي توضيح كييية عو  عقود الييوتشرز بشك   .Futures الييوتشرز 

مبسا وميص  يأتي على الننو التالي: يولنك تداولها بسهولة نسبية ودون 

 .تأخير كبير

هذه العقود أق  ت  فة نةًرا ألنه ي زم 

 دفع الحد األدنى من الرسوم ل بورصات

ينبغي تحم  الت اليف اإلضافية املتع قة 

 العةاية الوا بة وصيا ة العقودب
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 Forwards لى العقود اآلجلةع Futures مزايا العقود املستقبلية

 –، على علس عقود الييوتشرز Forwards يولي تخصي  العقود اآلجلة

وهذا هو أشد األسباب الرءيسية التي تجع  اللثيريي ييضلون هذه 

املشتقة. كوا أنه ليست هناك شاجة لنشر أي هامش مبدئي وليس لديهم 

تبع، ًيا مي شيه التأي قيود تنظيوية. العقود اآلجلة هي أيًضا بسي ة نسب

شيه ال توجد شاجة لوضع عالمة على السوق على أساس يومي. تتم 

التسوية في تاريخ االستنقاق. ال داعي للتيلير في هامس الصيانة ومت لبات 

 .الهامش األولية

 مي هم متداولو ك  مي العقود اآلجلة والعقود املستقبلية؟

اسيتين نوعين إلى فئتين أسيولننا تصنيف املتداولين الرءيسيين للال ال

  ناً  على الدافع األسا  ي لتداوالتهم

 أساسيات أسواق مستقبليات السلع 

  

 طبيعة ووظاءف أسواق مستقبليات السلع 1.2.2

Nature and Functions of Commodity Futures Markets   
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ان الســــــــــــوق  التعريف الواســــــــــــع جدا" هو املكان الذي يلتقي فيه الباعة مع 

شتريي،شيه تلشف فيه األسعار وربوا تناق  فيه املللية.وهذا التعريف امل

ين بة على أي ســـــــــــــوق صـــــــــــــغيرا" ـكــان أم كبيرا"،كوـــا وين بة على أســـــــــــــواق 

املســـــتقبليات في أي مكان.وعووما" فأن الوظيية االقتصـــــادية للتســـــوية هي 

إضـــــــــــــافة املنيعة الزمانية واملكانية والشـــــــــــــكلية للســـــــــــــلعة أو املوجود.والدور 

لهام الذي تلعبه أســــواق املســــتقبليات هو تســــهي  البعد الزماني للتســــوية ا

مي خالل السواح للوشتريي والباعة  إ رام الصيقات التي تشترط التسليم 

في املســـــــــــــتقب .وهذا يتم  اســـــــــــــتخدام قواعد ولواءح تنظيوية منددح جدا" 

شـــــــاكوـــــــة للتـــــــداول وهي تســــــــــــــتقي مي النظـــــــام الـــــــداخلي للبورصـــــــــــــــــــة.هـــــــذه 

ال بيعــــة املنظوــــة والرســـــــــــــويــــة للبورصـــــــــــــــــة،وخصـــــــــــــــــاء  عقود القواعــــد،و 

: 2املســـــــــتقبليات هي التي جعلت مي البورصـــــــــة مؤســـــــــســـــــــة فريدح مي نوعها ،

1991,.Blank,et.al وقد وصـــيت أســـواق املســـتقبليات  أنها أســـواق مزايدح.)

علنيـــة مســـــــــــــتورح وإنهـــا دور لتصـــــــــــــييـــة اشـــدث املعلومـــات املتعلقـــة  ـــالعرض 

ة يلتقي فيهــا املشـــــــــــــتريي والبــاعــة للتــداول  قــاءوــة وال لــب،وإنهــا أمــاكي عــامليــ

واســـــــــــــعة مي األدوات املالية والســـــــــــــلعية.وهناك أيضــــــــــــــا" التداول النشـــــــــــــا 

 خيارات املســــــــــتقبليات والذي ســــــــــوح  املشــــــــــاركة في أســــــــــواق املســــــــــتقبليات 

(.وبورصـــات مســـتقبليات NFA,1999: 4 وخاطرح مندودح ومعلومة ســـليا"،

وية وهي غير هادفة للربح.ومقاعد الســـــــلع هي مؤســـــــســـــــات قاءوة على العضـــــــ
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العضـوية عادح ما تشـترى وتباع وهي تخول ماللها صـالشية إ رام الصـيقات 

في قاعة تداول البورصـــــة.واملت لبات األســـــاســـــية للعضـــــوية هي الشـــــخصـــــية 

(.وعلى الرغم Brown and Errera,1987: 87املوثوقة واملســـــــــــــؤولية املالية ،

لشـــــركات اال ان اغلب األعضـــــا  مي ان بعل البورصـــــات تســـــوح بعضـــــوية ا

هم مي األفراد.واألعضــا  يختارون مجلس اإلدارح الذي يختار  دوره األفراد 

الذيي يديرون البورصــــــة.وللبورصــــــة هرمية املؤســــــســــــة املكونة مي املوظيين 

والعاملين واللجان.كوا انها تضــــع القواعد العضــــا ها وربوا تيرض عقوبات 

(.وسوق املستقبليات هو سوق Chance,1998:270على املن هلين للقواعد،

لعقود املســـــتقبليات وليس للســـــلعة األســـــاس.وأولئك الذيي يتخذون مراكز 

طويلة يوعدون  اســـتالم الســـلعة األســـاس ويدفعون عند االســـتنقاق ســـعر 

مســـــــــــــتقبليــات الســـــــــــــلعــة،امــا الــذيي يتخــذون مراكز قصـــــــــــــيرح فهم يوعــدون 

الســـــــــــلعة عند   تســـــــــــليم الســـــــــــلعة األســـــــــــاس واســـــــــــتالم ســـــــــــعر مســـــــــــتقبليات

(.وبــــاملقــــارنــــة مع أســـــــــــــعــــار املوجودات Stoll,1979:874-875االســـــــــــــتنقــــاق ،

املالية،كاألســـــهم والســـــندات، فان أســـــعار الســـــلع تتســـــم  تنركات موســـــوية 

شادح فضـــــال" عي مســـــتوى عالي مي التقلب،كالتقلب الحاد  اســـــعار النيا 

ق و الخام،يجع  مي اســــــتراتيجيات التنوط تنديا" شقيقيا" ملشــــــتركي الســــــ

املختليين.كوــا ان وصـــــــــــــول االخبــار الجــديــدح،خصـــــــــــــوصــــــــــــــا" أخبــار الحروب 

واألزمات الســــــــــياســــــــــية،مي املولي ان يكون لها تأثير كبير جدا"على أســــــــــعار 
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الســـــــــــــلع وخصـــــــــــــوصـــــــــــــــــــا" النيا.وبظــــــ  الحجم املتصـــــــــــــــــــاعــــــد النوو لعقود 

املســــتقبليات،فان عقود مســــتقبليات الســــلع أصــــبنت أداح عالية الســــيولة 

 Benhamou andداح تـــنـــوط ســــــــــــــــهـــلـــــــة الـــتـــــــداول ،فضــــــــــــــــال" عـــي كـــونـــهـــــــا أ

Mamalis,2003:5 وما توفره  ورصة مستقبليات السلع مي مكان للتداول.)

نت اآلالف املتعاملين ، مي 
ّ
واكتشـــــاف للســـــعر وســـــيولة وضـــــوانات مالية مل

شـــــــركات النيا العوالقة الى تجار املجوهرات  التجزءة ( مي العو  بشـــــــك  

رح تنافســية،وهذا يــ ي هام وشيوي في االقتصــاد اكثر كيا ح وبالتالي اكثر قد

(.والجدير  الذكر ان أي صـــــــــــــناعة  قدم NYMEX,2003:17العاملي اليوم ،

وكبر صـــــــــــــناعة املســـــــــــــتقبليات يجب ان تؤدي عددا" مي الوظاءف التي تلبي 

بعل األهــــــداف االجتوــــــاعيــــــة.فلو لم تؤدي هــــــذه الوظــــــاءف االجتوــــــاعيــــــة 

طوي .وتلبي أســـــــــــواق املســـــــــــتقبليات الهادفة لتالشـــــــــــت مي الوجود منذ زمي 

اشتياجات ثالثة مجاميع مي مســــــــتخدمي ســــــــوق املســــــــتقبليات وهم: أولئك 

الراغبين  ــالتنوط،أولئــك الراغبين  ــاكتشــــــــــــــاف املعلومــات شول األســـــــــــــعــار 

املســـــــــــــتقبلية للســـــــــــــلع وأولئك الراغبين  املضــــــــــــــاربة.وهذا يع ي ان الوظاءف 

وط واكتشــــــــــــاف الســــــــــــعر الثالث الرءيســــــــــــة ألســــــــــــواق املســــــــــــتقبليات هي التن

 (.وفيوا يلي نقاش لك  منها.Kolb,1997:17-18واملضاربة،

: 

  :املتنوطون 
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منــذ مراشلهــا املبلرح،فــان  ورصـــــــــــــــات مســـــــــــــتقبليــات الســـــــــــــلع شققــت هــدف 

التنوط ضــد تقلبات أســعار الســلع الزراعية.فالباعة ،املزارعين( واملشــتريي 

الغ نقدية مقا   مبكانوا يلزمون أنيســـــــــــهم  التبادالت املســـــــــــتقبلية للحبوب 

معينة.واليوم فان ك  مي املنتجين واملســـــــــــ هللين يســـــــــــعون للتنوط.فاملنتج 

الذي يخشـــــــ ى مي انخياض أســـــــعار إنتاجه في املســـــــتقب ،ينوط إنتاجه مي 

خالل  يع املســــــتقبليات.واملســــــ هلك الذي يخشــــــ ى مي ارتياع أســــــعار الســــــلع 

بليات   املســــتقالتي ينتاجها في املســــتقب  ســــيناول التنوط مي خالل شــــرا

،Benhamou and Mamalis,2003:2 وقـــــد وفرت تلنولوجيـــــا املعلومـــــات.)

االللترونية واالتصــــــــــــاالت أدوات تداول جديدح أفضــــــــــــ  مي أدوات التداول 

التقليــــــديــــــة وكــــــذلــــــك وفرت فر  تــــــداول جــــــديــــــدح وأكثر تنوع.ومثــــــ  هــــــذه 

 الت ورات ســاعدت في جع  أســواق املســتقبليات اكثر فاءدح لعدد اكبر مي

املســـتثوريي وبالتالي فقد أصـــبنت تســـتخدم على ن اق أوســـع وبشـــك  اكثر 

كثافة.ومع ان التغيرات قد شدثت وســــــوف تســــــتور  الحدوث اال ان الهدف 

األســــــــاس ألســــــــواق املســــــــتقبليات يظ  قاءوا" اليتغير وهو توفير آلية كيو ح 

 إلدارح املخاطرح الســــــــعرية.فوي خالل شــــــــرا  اوبيع عقود املســــــــتقبليات التي

تندد السعر اآلن لغرض الشرا  أو البيع الذي سيندث في تاريخ مستقبلي 

الشة فــان املحوطين يكونون قــادريي على تنقية الحوــايــة التــأمينيــة ضــــــــــــــد 

تــــغــــيــــرات األســـــــــــــــــعـــــــار غــــيــــر املــــؤاتــــيـــــــة ،وهـــــــذا هــــو مـــــــا يســـــــــــــــــمــــى  ـــــــالــــتــــنــــوط 
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،NFA,1999:4 وتديي أســــــــواق املســــــــتقبليات  وجودها لرغبة املســــــــتثوريي.)

لي  املخاطرح الناشئة مي شالة الالتأكد املهيونة على أسعار  التخل  اوتق

(.ولعـــ  اشـــد أهم األســـــــــــــبــاب Garbade,1982:311الســـــــــــــلعـــة املســـــــــــــتقبليـــة ،

األســـــــاســـــــية إلقامة أســـــــواق املســـــــتقبليات هو تهيئة ســـــــوق يتوتع  الســـــــيولة 

للونوطين واملضـــــــــــــــــاربين يتبــــادلون فيــــه املخــــاطرح الســـــــــــــعريــــة. فــــاملحوطين 

كزيي ال وي  والقصير،وبالتالي فان بعضا" مي املخاطرح يدخلون في كال املر 

يتم تنويلهــــــا الى منوطين آخريي،وتلــــــك التي التنول الى منوطين آخريي 

يتنولها املضـــــــــــــاربين.ومي خالل تقلي  تعرضـــــــــــــهم للوخاطرح الســـــــــــــعرية فان 

املحوطين يكونون اكثر قـــــــدرح على اتخـــــــاذ القرارات الـــــــدقيقـــــــة التي تخ  

(.وبالتالي فان الدور األكثر :26Blank,et.al.,1991أنشــــــــــــ  هم األســــــــــــاســــــــــــية ،

أهوية الذي تلعبه أســـــواق املســـــتقبليات هو التنوط.وفي هذا الســـــياق فان 

التنوط ينظر إليـــه مي قبـــ  اللثير مي املســـــــــــــتخـــدمين املحترفين  ـــأنـــه أداح 

(.فهو (Teweles,et.al.,1974:30هــــــامــــــة ملعــــــالجــــــة والتعــــــاطي مع املخــــــاطرح 

التغير الســــــعري عي املخاطر الناشــــــئة عي وظاءف يســــــوح  يصــــــ  مخاطرح 

األعوــال االعتيــاديــة وهو يشـــــــــــــبــه فصــــــــــــــ  مخــاطرح الســـــــــــــرقــة أو الحرية عي 

مخاطر األعوال األخرى. وفصــ  هذه املخاطر يســوح  تعبئ ها   رق خاصــة 

وتنويلهــا مي أولئــك الــذيي يواجهونهــا للنهم اليرغبون  تنولهــا ،املحوطين( 

 Powers andلـــــــهـــــــا ،املضـــــــــــــــــــاربـــــــيـــــــن( ،ألولـــــــئـــــــك الـــــــذيـــــــي يـــــــرغـــــــبـــــــون  ـــــــتـــــــنـــــــوـــــــ
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Vogel,1981:8، وقد أوضح.)Blau,1945 ان  ورصات مستقبليات السلع  )

هي أســـواق منظوة أقيوت  الخصـــو  لتســـهي  تنوي  املخاطرح التي تعزى 

للتغيرات املســــــــــــتقبلية غير املعروفة  اســــــــــــعار الســــــــــــلع والتي تتســــــــــــم   بيعة 

عــــــاديــــــة.ونظــــــام التــــــداول معينــــــة  نيــــــه اليولي تغ ي هــــــا   رق التــــــأمين ال

 املســـــــــتقبليات يّولي املتعاملين الذيي يرغبون  تدنية مخاطرهم الســـــــــعرية 

( هــــذه املخــــاطرح مي خالل Neutralizedفي الســـــــــــــوق النقــــديــــة مي تنييــــد ،

تنو  مخاطر معاكســـة لها في ســـوق املســـتقبليات.فاملتعام   إمكانه تنييد 

ســـــــــــتقبليات وبإمكانه مخاطرح الشـــــــــــرا  في الســـــــــــوق النقدي مي خالل  يع امل

تنييــد مخــاطرح البيع في الســـــــــــــوق النقــدي مي خالل شـــــــــــــرا  املســـــــــــــتقبليــات 

،Peck,1977:5-6،ان تنوي  2004(.وقد أشــــــــــــــار                   ،فان فاكتور  )

املخاطرح  أســــــواق مســــــتقبليات ال اقة املضــــــوونة وعالية الســــــيولة تســــــوح 

ؤثــر  ــربــنــيــ ــهــم لــلــوــنــوطــيــن  ــتــنــويــا مــخـــــــاطــرح تــقــلــبـــــــات األســــــــــــــعـــــــار الــتــي تــ

وتخ ي هم إلعوــالهم.وبــالنســـــــــــــبــة للونوط،فــان النتيجــة تكون شـــــــــــــكــ  مي 

أشــــكال التأمين ضــــد العواقب املالية الوخيوة التي مي املولي ان تنشــــأ مي 

(.وفرصـــــــــة تنوي  املخاطرح VanVactor,2004;23أســـــــــعار ال اقة املتقلبة ،

ي ات.ومربوا هي اكبر إســـــــــهام مقدم للوجتوع مي جانب أســـــــــواق املســـــــــتقبلي

جهة نظر املجتوع فان التنوط له مزايا هامة. فاملشـــــــــــــاريع التي تنقة الربح 

للنهـــــا تتعرض ملخـــــاطر اكبر موـــــا يرغـــــب مـــــدراههـــــا  تنولـــــه يظـــــ  تنييـــــذهـــــا 
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مولنا".فاملخاطر غير املرغوبة  اإلمكان التخل  منها أوتنويلها في أســـــــــواق 

جــة قوى حاملســـــــــــــتقبليــات وينظى املجتوع  ــالنيع االقتصـــــــــــــــادي.وهــذه هي أ

لوجود أســــــواق املســــــتقبليات.فوي خالل تقديم الوســــــاء  الليو ح لتنوي  

املخاطرح ألفراد املجتوع الراغبين  تنولها  كلية منخيضـــــة،تســـــهم أســـــواق 

(.وتتيح أســـــــــــــواق Kolb,1997:116-117املســـــــــــــتقبليـــات  ـــدعم االقتصـــــــــــــــاد ،

املســـــــــتقبليات للونتجين واملعالجين ومســـــــــتخدمي أســـــــــواق الســـــــــلع،وســـــــــاء  

ير املخاطر الســــعرية املتأصــــلة في اعوالهم للوتعاملين الراغبين  تنو  لتور 

هذه املخاطر.بعبارح أخرى ان املســـــــــــــتخدمين التجاريين لألســـــــــــــواق  إمكانهم 

التنوط الذي يع ي الدخول في صــــــيقة معاكســــــة لصــــــيقة الســــــوق النقدي 

لغرض تقلي  مخاطرح الخساءر املالية الناشئة مي التغير في السعر وتدنيه 

تكاليف أداههم ألعوالهم عبر التنوط.وهذا ييضـــــــــــ ي الى نظام تســـــــــــوية اكثر 

(.وتولي CFTC,2003:1كيــــــا ح وبــــــالنهــــــايــــــة تــــــدنيــــــة التكــــــاليف للوســـــــــــــ هللين ،

 ورصــــــــــــات املســــــــــــتقبليات اهتوام  الغ  وســــــــــــالة توفير أرضــــــــــــية تداول عالية 

املســــتوى لجويع املشــــتركين وتســــعى لضــــوان اســــتورار الســــالمة واالســــتقرار 

ة املــــاليــــة.وقــــد  ــــدأت تت ور على ننو مضـــــــــــــ رد لتلبي االشتيــــاجــــات والــــدقــــ

املتغيرح للوســـــــــــــ هللين واملنتجين وتضـــــــــــــيف آليــــــات تــــــداول جــــــديــــــدح ومثيرح 

لصـــــــــــــنــاعــة املســـــــــــــتقبليــات.على ســـــــــــــبيــ  املثــال، منتجي الحليــب ـكـانوا  ــأّمس 

الحاجة لتنويا مخاطرتهم ضـــــــد التقلبات الســـــــعرية املســـــــتورح في الســـــــوق 
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( اشتياجات صــــــناعة CME ورصــــــة شــــــيكاغو التجارية ،النقدي.وقد أدركت 

األلبان وأقامت ســــــــوقا" للوشــــــــتركين لغرض تنويا إنتاجهم اواشتياجاتهم 

(  ــإمكــانهــا اآلن اســـــــــــــتخــدام Kraft Foodsالشـــــــــــــراءيــة.وشـــــــــــــرـكـات كبيرح مثــ  ،

(.وبعل CIG,2004:10املستقبليات للتنوط ضد خساءر السوق النقدي ،

يي يســــــــــــتخدمون املســــــــــــتقبليات ألغراض الدراســــــــــــات أظهرت  ان أولئك الذ

التنوط خالل املواســـــــــم املختلية كانت لديهم أنواط دخ  اكثر اســـــــــتقرارا" 

مي أولئــــك الــــذيي اليقومون  ــــالتنوط.وهم الينصـــــــــــــلون داءوــــا" على أعلى 

األســــعار للنهم الينصــــلون على اق  األســــعار  املقا  .فســــوق املســــتقبليات 

 لهم ويسوح لهم  تدنية هوامشهميقدم لهم فرصة تنقية االستقرار  دخو 

التشـــغيلية للحصـــول على ميزح تنافســـية.وفي الصـــناعة التنافســـية فان هذه 

(.واللثير Powers and Vogel,1981:11املنافع تورر  النهاية للزباءي               ،

مي مشـــــــتركي ســـــــوق املســـــــتقبليات يتداولون  املســـــــتقبليات كبدي  لصـــــــيقة 

ثال،افترض  ان تاجر النيا  الجولة ينتيظ السوق النقدي.على سبي  امل

 خزيي كازولين كبير وهو  ناجة لهذا الخزيي لغرض تجهيز زباءنه مي تجار 

امليرد.فــإذا اشتيظ التــاجر  خزيي الكــازولين فيتعين عليــه تنوــ  املخــاطرح 

الســـــعرية لتقلب أســـــعار الكازولين.وكبدي ،  إمكانه  يع عقود مســـــتقبليات 

لبيع الكازولين نيســـــــه.ومي خالل االشتيال  الكازولين  النيا الخام كبدي 

في املخزن وبيع عقود مســـــــــــــتقبليات النيا الخام ملقا لة املخاطرح املرافقة 
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لتخزيي الكازولين فان تاجر الجولة  إمكانه تقلي  مخاطرته السعرية.وال د 

مي اإلشــــــارح الى ان تاجر النيا  إمكانه أيضــــــا" اســــــتخدام الســــــوق النقدي 

ح لتقليــــــ  املخــــــاطرح مي خالل  يع مخزونــــــه الكــــــامــــــ  في الســـــــــــــوق مبــــــاشـــــــــــــر 

النقدي.للي لســـــــــــــو  الحظ فان هذه ال ريقة لتقلي  املخاطرح الســـــــــــــعرية 

تقضـــــــــــــ ي على أعوال التاجر ألنه لي يعد لديه خزيي كازولين والذي يشـــــــــــــك  

األســـــــــــاس ملوارســـــــــــته ألعواله.وبذلك فان  يع املســـــــــــتقبليات يعد  ديال" لبيع 

لتقلي  املخاطرح. وبالنتيجة فقد اســـتخدمت صـــيقة ســـوق  الخزيي الهادف

املســـــــــــــتقبليـــــات كبـــــديـــــ  لصـــــــــــــيقـــــة الســـــــــــــوق النقـــــدي.والتنوط هو الواعز 

االجتوــاعي األســـــــــــــــاس لتــداول املســـــــــــــتقبليــات.واملنــافع التي تقــدمهــا أســـــــــــــواق 

املســـــــــــــتقبليات تتســـــــــــــع لللثير مي ق اعات املجتوع.كوا ان للير  املتاشة 

ر غير املقبولـة،مي خالل الـدخول في ســـــــــــــوق أمـام املحوطين لتجنـب املخـاط

املســـــــــتقبليات،مدلوالت واســـــــــعة للرفاهية االجتواعية.وبســـــــــبب القدرح على 

تنوي  املخاطرح الى أطراف أخرى عبر ســـــــــــــوق املســـــــــــــتقبليات فان هذا يعزز 

النشـــــــــــــــــاط االقتصـــــــــــــــــادي عوومــــا".وبــــال بع فــــان التنييز العــــام للنشـــــــــــــــــاط 

(.مــاتقــدم يؤكــد  ــأن Kolb,1997:20-21االقتصـــــــــــــــادي يييــد املجتوع ككــ  ،

 Riskالـــوظـــيـــيـــــــة األولـــى لســــــــــــــــوق املســــــــــــــــتـــقـــبـــلـــيـــــــات هـــي نشــــــــــــــــر املـــخـــــــاطـــرح ،

Spreading شيــــه ان املنتجين واملســـــــــــــ هللين يشـــــــــــــترون أو يبيعون عقود،)

املســـــــــــتقبليات التي تثبت ســـــــــــعر الشـــــــــــرا  أو البيع املســـــــــــتقبلي والتي تخيل 
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لى تســـــــــــــليم.عمخاطرح التقلب  األســـــــــــــعار وتقل  شالة الالتأكد الســـــــــــــا قة لل

ســــبي  املثال،منتج النيا الخام ربوا يعتقد  ان ســــعر النيا الخام ســــوف 

ينخيل في املســـــــــــــتقب .وبذات الوقت فان شـــــــــــــركة التلرير ربوا تعتقد  ان 

ســـــعر النيا الخام ســـــوف يرتيع.ومي خالل الدخول في عقد املســـــتقبليات 

لم في املســـــــتقب  فان   ك  الذي يثبت ســـــــعر النيا الخام الذي يجب ان يســـــــّ

مي املنتج وشـــركة التلرير  إمكانهوا شواية أنيســـهوا ضـــد تنركات األســـعار 

غير املؤاتية.وبننو  دي  ، فان املضــــارب ربوا يكون راغبا"  الدخول في عقد 

املســـــــــــــتقبليـات ســـــــــــــوا ا" مع املنتج أو شـــــــــــــركـة التلرير ويكون راغبـا"  تنو  

 قية أربـــــاحمخـــــاطرح التنرك الســـــــــــــعري غير املؤاتي في مقـــــا ـــــ  امكـــــانيـــــة تن

مضاربة مي هذه التغيرات السعرية.وال د مي اإلشارح الى ان مدى واسع مي 

املشـــــــــــــــــــتــــــركــــــيــــــن فــــــي الصـــــــــــــــــــنـــــــاعـــــــة الــــــنــــــيــــــ ــــــيـــــــة يســـــــــــــــــــتــــــخـــــــدمــــــون أســـــــــــــــــــواق 

املســــتقبليات.فباالضــــافة للونتجين وشــــركات التلرير فان شــــركات املتاجرح 

 النيا واملســــــــــــتخدمين النهاءيين للونتجات الني ية واملؤســــــــــــســــــــــــات املالية 

ة االســـــــــــــتثوار تســـــــــــــاهم جويعا" في  نا  حجم التداول اللبير بهذه وصـــــــــــــنادي

األداح.على ســـــــــــــبيـــــــ  املثـــــــال،ان عـــــــددا" مي شـــــــــــــرـكــــــات ال يران تســـــــــــــتخـــــــدم 

مســـــــــــــتقبليــات النيا الخــام لتنويا كليــة وقود ال ــاءرات.وان عــددا" مي 

مصـــــــــارف االســـــــــتثوار تســـــــــتخدم مســـــــــتقبليات النيا الخام واملســـــــــتقبليات 
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للتنوط ضـــد التغيرات في تكاليف ال اقة التي  األخرى ذات الصـــلة  ال اقة

 (. DOE,2003:35تؤثر في اللثير مي استثواراتها األخرى ،

  :املضاربون  .1

ان الوظيية األخرى ألســـــــــــــواق املســـــــــــــتقبليات هي املضــــــــــــــاربة.واملضــــــــــــــارب هو 

املتعام  الذي يدخ  ســــــــــــوق املســــــــــــتقبليات في إطار الســــــــــــعي لتنقية الربح 

خـــاطرح.وربوـــا يبـــدو مي الغريـــب وصـــــــــــــف فر  وبـــذلـــك يتقبـــ  الزيـــادح في امل

املضـــــــــــــاربة  أنها خدمة للوجتوع،للي األمر ليس كذلك.فاليرق الرياضـــــــــــــية 

املحترفة تتيح لألشـــــــــــخا  فرصـــــــــــا" للوضـــــــــــاربة مي خالل الرهان على نتاءج 

ــــان هـــــذا العوـــــ  قـــــانونيـــــا" أم غير قـــــانوني.للي اليرق  املبـــــاريـــــات ســـــــــــــوا  أـك

يكون  إمكان األشــــخا  املراهنة  الرياضــــية هي ليســــت موجودح أصــــال" لكي

على نتاءجها ، إنوا الير  للرهان هي مي اآلثار ،وربوا مي اليواءد( الجانبية 

لوجود اليرق الرياضــــــية.وهذه الحالة هي مشــــــابهه ملا هو موجود في أســــــواق 

املســتقبليات.فأســواق املســتقبليات هي ليســت موجودح أصــال" ألج  تقديم 

مي اآلثار الجانبية لوجود أســـــواق املســـــتقبليات إمكانات املضـــــاربة،إنوا هي 

ولعلها مي اليواءد االيجا ية.شيه ان اآلثار الجانبية لوجود املضــــــــــــــاربة هي 

تعزيز الســـــــــــيولة التي تســـــــــــاعد الســـــــــــوق في أدا  وظاءيه بشـــــــــــك  اكثر فاعلية 

،Kolb,1997:115 وما يويز مضــــــــــــاربة ســــــــــــوق املســــــــــــتقبليات عي مضــــــــــــاربة.)
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ارب ليس  ناجة للحيازح اليعلية للســـــــــــــلعة الســـــــــــــوق النقدي هو ان املضـــــــــــــ

أواقتراضــــــها،فهو يبيع ،اويشــــــتري( عقد مســــــتقبليات الســــــلعة متى ما اعتقد 

 ان ســــــــــــعر هذا العقد ســــــــــــينخيل ،أوســــــــــــيرتيع( في املســــــــــــتقب  مي دون ان 

 (.Levy and Sarnat,1994:641يتنو  تكاليف االشتيال  السلعة              ،

ملســتقبليات هي خ رح للنها ربوا تكون مجزية والجدير  الذكر ان مضــاربة ا

إذا كان  اإلمكان توقع اتجاه التنركات املستقبلية لسعر السلعة  دقة.على 

ســـــبي  املثال،افترض  ان تنلي  ال قس اقنع املضـــــارب  ان أشـــــهر الشـــــتا  

القــادمــة ســـــــــــــتكون ادفــأ مي العــادح، وهــذا ســـــــــــــيــدفع أســـــــــــــعــار زيــت التــدفئــة 

ملخزونات غير املباعة.وباإلمكان املضـــــــــــــاربة على لالنخياض كنتيجة لتراكم ا

هذا التوقع عبر  يع مســــتقبليات زيت التدفئة.وبافتراض ان املضــــارب اتخذ 

( ســــــنت للكالون،فان 55مركز قصــــــير بعشــــــرح عقود مســــــتقبليات وبســــــعر ،

 $231000هـــــــذه يـــــعـــــ ـــــي  ـــــــان الـــــقـــــيـــــوـــــــة الـــــكـــــلـــــيـــــــة لـــــلـــــوـــــركـــــز الـــــقصـــــــــــــــــيـــــر هـــــي

ون(.وعند اســــــتنقاق العقد، .$ للكال 55كالون للعقد 42000عقود10،

( ســـنت للكالون،فبإمكان املضـــارب شـــرا  50إذا اصـــبح ســـعر زيت التدفئة ،

( كالون لغرض تسليوها وتلبية التزام املستقبليات وربنه سيكون 420000،

.(.وبال بع إذا ارتيع ســعر 104200005، $21000( ســنت للكالون أو5،

( $21000ارته ســـــــتكون ،( ســـــــنت للكالون فان خســـــــ5زيت التدفئة  وقدار ،
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 دال" مي الربح.وهذا يؤكد  ان املضـــــــاربة  املســـــــتقبليات خ رح للنها مجزية 

 (.Corrado and Jordan,2000:462إذا كانت التوقعات دقيقة ،

 التداول  ه وملاذا؟ ييظ أي عقد  .2

بشك  رءيس ي  كونها قا لة  Forwards تتويز العقود االجلة

وهذا  ليها أيضا تكاليف قانونية أخرى.للتخصي    بيع ها وللي يترتب ع

النوع مي العقود يعد مناسًبا بشك  عام للشركات اللبيرح. في شين أن عقود 

تناسب األفراد وهي األدوات التي يولي تداولها  (Futures) الييوتشرز 

 وت لبات بسي ة. شيه ينة ألي فرد لديه شة الوصول إلى شساب تداول 

داول عقود الييوتشرز على اليور. وللي، ينب ي مع أموال كافية البد  في ت

األخذ  اإلعتبار أنه؛ نظًرا للوخاطر العالية التي تن وي عليها املعامالت 

 
ً
 املشتقة، فوي املستنسي تعلم األساسيات أوال

 تسعمن عقود مستقب يات الس ع 

النظريات امليسرح للعالقة  ين األسعار اليورية وأسعار تم تناول سي

ات، ونووذج تســــــــــــــعير عقود مســــــــــــــتقبليـــــــات الســــــــــــــلع،وقيوـــــــة املســــــــــــــتقبليـــــــ

 املستقبليات. 

ن ا النظريات امليســــرح للعالقة  ين األســــعار اليورية وأســــعار املســــتقبليات :

التداول  أســــــــــواق مســــــــــتقبليات الســــــــــلع يرتلز ملبدأيي هامين وهوا: التوازي 
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،Parallelism، والتقـــــارب )Convergence وكالهوـــــا مرتبا  ـــــالعالقـــــة  ين )

 السعر اليوري وسعر املستقبليات.

التوازي : ينـــدث الن نيس العوامـــ  التي تؤثر على األســـــــــــــعـــار اليوريـــة تؤثر  

قوي  1أيضا" على أسعار مستقبليات السلعة.بعبارح أخرى ان هناك ارتباط

 ين الســــــــعر اليوري وســــــــعر املســــــــتقبليات.واملتعاملين في  ورصــــــــات الســــــــلع 

نصـــــــــــــــ  عليهـــا املتعـــاملين  ـــالســـــــــــــوق ينصـــــــــــــلون على نيس املعلومـــات التي ي

اليوري وهذه املعلومات تنعلس  ليا ح في أســـــعار املســـــتقبليات. اإلضـــــافة 

لـذلـك،والن الســـــــــــــلع قـا لـة للتخزيي،فهنـاك داءوـا" إمكـانيـة لتخزيي الســـــــــــــلع 

 قصـــــــــــد تســـــــــــليوها لتلبية التزام العقد في املســـــــــــتقب .وهذا هو الســـــــــــبب ورا  

وســــــوق املســــــتقبليات،والتي تقوي  ظهور آلية املراجحة  ين الســــــوق اليوري

العالقة  ين السعر اليوري وسعر املستقبليات.كوا ان مبدأ التوازي يجع  

التنوط فـــــاعال".فـــــاليلرح األســــــــــــــــــاس للتنوط هي ان املحوط يتخـــــذ مركز 

بســـــوق املســـــتقبليات معاكس ملركزه  الســـــوق اليوري.والن الســـــعر اليوري 

أو اشد وبالتوازي فان أرباح ،وســـــــــعر املســـــــــتقبليات يويالن للتنرك  اتجاه و 

خســـــــــــــــــــاءـــــــر( الســـــــــــــــــــوق الـــــــيـــــــوري تـــــــعـــــــوض خســـــــــــــــــــاءـــــــر ،أو أربـــــــاح( ســـــــــــــــــــوق 

املســـــــــتقبليات.ونتيجة التوليية املكونة مي املركز اليوري أو النقدي ومركز 

                                                           
 بسبب.و اساألسيات فان سعر المستقبليات يميل لالرتفاع واالنخفاض مع السعر الفوري للسلعة خالل حياة عقد المستقبل )(1

  .تظل موجبة  نهاتتباين لك األساسالمستقبليات والسلعة أسعار هذه التقلبات السعرية فان معامالت االرتباط بين 
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املســــــــتقبليات هي تخييل التقلب  املراكز املولية  املقارنة مع تقلب املركز 

ار  التقلب الن األســـــــــــــعاليوري لوشده.فالتوازي يضـــــــــــــوي االنخياض اللبير 

اليورية وأســـــــــــــعار املســـــــــــــتقبليات تتغير مع بعل  ارتباط ايجابي قوي.وعلى 

الرغم مي ان االرتباط  ين التغيرات في األســـــــــعار اليورية واملســـــــــتقبليات هو 

عـــــالي جـــــدا" اال انـــــه ليس تـــــام.وبـــــالنتيجـــــة فـــــان التنوطـــــات نـــــادرح مـــــا تكون 

خاطرح.للي املخاطرح كاملة.ويظ  التنوط يتضــــــــوي بعضــــــــا" مي عنصــــــــر امل

 الباقية هي صغيرح جدا" مقارنة  وخاطرح عدم التنوط على اإلطالق. 

  التقارب : توي  األســـــــــــــعار اليورية وأســـــــــــــعار املســـــــــــــتقبليات للتســـــــــــــاوي أو

التقارب عند اســـــــتنقاق عقد املســـــــتقبليات.ومع اقتراب عقد املســـــــتقبليات 

ليم نه عقد لتســـــــمي اســـــــتنقاقه فانه يصـــــــبح  دي  قوي للســـــــلعة اليورية أل 

السلعة اليورية،وعند االستنقاق فان امتالك عقد املستقبليات هو نيس 

امتالك عقد التسليم اليوري للسلعة املادية . عليه يجب ان يكون له نيس 

ســـــــــــــعر الســـــــــــــلعة اليورية ، أي ان ســـــــــــــعر املســـــــــــــتقبليات يجب ان يقترب مي 

 يناجحة  الســعر اليوري.فإذا لم يتنقة ذلك،فســتكون هناك فرصــة للور 

 .السوق اليوري وسوق املستقبليات

والسوق اليوري للسلعة هو سوق التسليم والدفع اليوري.واملبلغ املدفوع 

 Spotمقـــــــا ـــــــ  الســـــــــــــلعـــــــة في الســـــــــــــوق اليوري يســـــــــــــمى الســـــــــــــعر اليوري ،
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Price،  والســــعر اليوري يســــمى أيضــــا"الســــعر النقدي.)Cash Price وبلغة.)

ب اليوري" أو "الحن ة اليورية" املســـــتقبليات فان مصـــــ لحات مث  "الذه

تستخدم لإلشارح للسلع املباعة لغرض التسليم الحالي فيوا يسمى  السوق 

وعلى العووم فان األســــــــــعار اليورية أو النقدية الســــــــــوق اليوري  النقدي أو

هي األســــــــعار التي تباع بها الســــــــلعة املادية بشــــــــك  فوري في مواقع األســــــــواق 

ت فهو يوثـ  رأي الســـــــــــــوق الحـالي شول مـا املختليـة.أمـا ســـــــــــــعر املســـــــــــــتقبليـا

ســـيكون عليه ســـعر الســـلعة في وقت معين في املســـتقب .والعالقة التي تربا 

 ين الســعر اليوري وبين أســعار املســتقبليات لتواريخ تســليم مختلية ي لة 

( ألســـــعار مســـــتقبليات Term Structureعليها اصـــــ الح الهيك  الزم ي ،

وفرح في الســـــــــــــوق فضـــــــــــــال" عي توقعـــات الســـــــــــــلع.وهو يعلس املعلومـــات املت

املشـــــــــــــتركين املتعلقـة  ـاملســـــــــــــتقبـ .هـذه املعلومـات هي مييـدح جـدا" ألغراض 

اإلدارح.فهي مي املولي ان تســــــــــــتخدم لتنويا مخاطر الســــــــــــوق اليوري أو 

لتعــديــ  مســـــــــــــتوى الخزيي أو معــدل اإلنتــاج.وهي مي املولي ان تســـــــــــــتخــدم 

عقود تقة املســتندح لات  املشــأيضــا" إل رام صــيقات املراجحة ولتقييم األدو 

والجدير  الذكر ان هناك بعل الخالفات شتى  ين الخبرا  . املســـــــــــــتقبليات

شول ما إذا كانت أســـــــــــــعار املســـــــــــــتقبليات تعلس التوقعات شول األســـــــــــــعار 

اليورية املســـــــتقبلية أم ال.فالبعل يشـــــــير  ان أســـــــعار املســـــــتقبليات تعلس 

ان  ينوا يشـــــير البعل اآلخر  التوقعات شول األســـــعار اليورية املســـــتقبلية 
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أســــــــــعار املســــــــــتقبليات تعلس فقا كلية االشتيال.والباقين يشــــــــــيرون  ان 

أســـــــــــــعـــــار املســـــــــــــتقبليـــــات تعلس،في أشيـــــان،التوقعـــــات وتعلس،في أشيـــــان 

أخرى،كلية االشتيال.والواقع ان كال ال رشين املركزيين صــــــــحيح.شيه ان 

ليـــــــة ســـــــــــــعر املســـــــــــــتقبليـــــــات يســـــــــــــــــــاوي الســـــــــــــعر اليوري زاءـــــــدا" صـــــــــــــــــــافي ك

االشتيـــال،وبـــالتـــالي فـــانـــه يعلس كليـــة االشتيـــال.وبـــاملقـــا ـــ  فـــان الســـــــــــــعر 

اليوري املتوقع يعلس التوقعات.وطاملا ان ســــــــــــعر املســــــــــــتقبليات يتضــــــــــــوي 

الســـــــعر اليوري،فانه يعلس التوقعات أيضـــــــا"،وللي  صـــــــورح غير مباشـــــــرح 

عبر الســـــــعر اليوري.وقب  الخوض في تياصـــــــي  النظريات ال د مي اإلشـــــــارح  

فيهوـــــــا العالقـــــــة  ين الســــــــــــــعر اليوري وســـــــــــــعر  جود   يئتين تتنـــــــددالى و 

  :املستقبليات بشك  مختلف وهوا  يئة التأكد وبيئة الالتأكد وكاالتي

 يئة التأكد : إذا ما كان  اإلمكان التنبؤ   جويع  األسعار اليورية املستقبلية 

بشــــــــــك  مؤكد فلي يكون هناك ســــــــــبب يبرر ألي متعام   يع أو شــــــــــرا  عقود 

املســتقبليات.الن ســعر الشــرا  ،أو البيع( املثبت بعقد املســتقبليات يســاوي 

وببســـــــاطة الســـــــعر اليوري املتوقع في تاريخ التســـــــليم.وبالتالي فان املشـــــــتريي 

والــــبـــــــاعـــــــة لــــي يــــكــــونــــوا قـــــــادريــــي عــــلــــى تــــنــــقــــيــــة األربـــــــاح مــــي اســـــــــــــــــتــــخـــــــدام 

 ى املســـــتقبليات،الن الســـــعر لي يتغير كلوا اقترب تاريخ التســـــليم.بعبارح أخر 

  .تالشت املخاطرح السعرية وانتيت الحاجة معها لعقود املستقبليات
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 يئــة الالتــأكــد : ان معرفــة ال ريقــة التي ترتبا فيهــا أســـــــــــــعــار املســـــــــــــتقبليـات 

 األســـــعار اليورية في  يئة التأكد  ،التي تتســـــم التنبؤات فيها  الدقة الكاملة( 

أكد  يئة الالت هي هامة جدا" كنق ة  داية.للي ما ينصــــــــــ  في الواقع وبظ 

الســــــــــــــاءدح اليوم هو مختلف تواما".وعلى العووم فان هناك ثالثة نظريات 

 ظ   يئة  ميســـــــــــــرح للعالقة  ين األســـــــــــــعار اليورية وأســـــــــــــعار املســـــــــــــتقبليات

الالتـــــأكـــــد وهي: نظريـــــة التراجع ال بيعي، نظريـــــة التقـــــدم ال بيعي ونظريـــــة 

     .غير املتنيزح التوقعات

 

 املقاصة و اللسوية

 ف املقاصة و اللسوية:تعري

يقصد  نظام املقاصة والتسوية لألوراق املالية تنديد الحقوق وااللتزامات 

الناشئة عي عوليات تداول األوراق املالية وتغ ية املراكز املالية الناتجة 

 ملا تم 
ً
عي هذه العوليات وما يستتبع ذلك مي الخصم واإلضافة وفقا

 . تنييذه

 واللسوية في بورصة مسقط أهداف تطبيق نةام املقاصة
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  الحد مي املخاطر الناتجة عي إتوام عوليات استالم وتسليم األوراق املالية

لوساطة فيوا  ين شركات ا  بورصةالوالقيم النقدية للعوليات التي تتم في 

 .العاملة في مجال األوراق املالية

 ات قوإتوام عولية نق  املللية في األو  تنييذ عولية املقاصة والتسوية

 .املحددح

  زيادح معدل دوران الورقة املالية في البورصة نتيجة لضوان إتوام التسوية

 .في األوقات املحددح

  جذب اإلستثوار األجنبي وذلك مي خالل إتباع املعايير الدولية وت بية

وضوان شصول جويع املتعاملين على  (DVP) نظام التسليم مقا   الدفع

 . هاشقوقهم في األوقات املحددح ل

 يوفر بشك  عام املصداقية والثقة للوتعاملين في البورصة. 

 دورة اللسوية في البورصة

ملقاصة واإليداع موثلة في ، داءرح املقاصة والتسوية ( إجرا  اتتولى شركة 

عوليات املقاصة والتسوية لصيقات التداول بهدف تنديد صافي شقوق 

ية املراكز املالية الناشئة وإلتزامات األعضا  وإتوام إجرا ات عوليات تسو 

 :عنها ونق  املللية كاالتي
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 (T+2) :  تنتهي فترح التسوية لألوراق املالية املتداوله في اليوم الثاني بعد يوم

 .التداول  النسبة للسندات

 (T+3) :  تنتهي فترح التسوية لألوراق املالية املتداوله في اليوم الثاله بعد

 .يوم التداول  النسبة لألسهم

أو شسب ما يعتود مي وقت آلخر مي قب  الهيئة العامة لسوق املال في 

تنديد فترات التسوية ،األسهم /السندات/الصكوك( وغيرها مي األدوات 

 .املالية األخرى 
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 توقيت دورة اللسوية

 مي خالل نظام1:00تتم عولية التسوية النقدية في توام الساعه ،
ً
 ( ظهرا

(RTGS) االجوالية اآلنية املرتبا  البنك املركزي مي خالل  نظام التسوية

،إضافة /خصم( مي والى شساب التسوية لدى البنك املركزي وشسا ات 

البنوك التجارية الخاصة بشركات الوساطة ، في شين أن إجرا ات التسوية 

 بشك  نهائي مي خالل خصم 1:15السهوية تتم في توام الساعه ،
ً
( ظهرا

 .شسا ات البائعين وإضاف ها في شسا ات املشتريي األوراق املالية مي

 .أو شسب ما يعتود مي وقت آلخر مي قب  الجهة املعنية

 ما هو الفرق بمن املقاصة واللسوية؟

املقاصة والتسوية هوا عوليتان يتم تنييذهوا مي قب  غرفة املقاصة في 

ية تسو عولية تداول األوراق املالية. مي املهم أن يتم وضع نظام مقاصة و 

قوي للحيال على عوليات تداول األوراق املالية السلسة داخ  األسواق 

املالية. املقاصة هي الجز  الثاني مي العولية التي ستأتي بعد تنييذ الصيقة 

وقب  تسوية الصيقة. املقاصة هي املكان الذي يتم فيه م ا قة املشتريي 

ا  ة مي معامالت الشر والبائعين وتأكيدهم ، ويتم تنديد املعامالت ،مجووع

مع البيع(  نيه يجب إكوال عدد قلي  فقا مي املعامالت. التسوية هي 
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املرشلة األخيرح مي العولية شيه تقوم غرفة املقاصة  نق  مللية األوراق 

 .املالية املشتراح إلى املشتري وتنوي  األموال املدفوعة إلى البائع

ي أمان املعامالت. نظًرا ألن امليزح الرءيسية لنظام املقاصة والتسوية ه

العولية تتم مي قب  شركة مقاصة ، يولي للوشتريي والبائعين التأكد مي 

أن تسليم األوراق املالية واألموال سيندث في الوقت املناسب وب ريقة 

 .دقيقة
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                        قاملة                        1945ماي  08جامعة 
                                    وم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري               كلية العل

 املقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس: بورصة البضائع
 دة الزمنية: ساعة ونصفالسنة الثانية علوم جتارية                                                     املـــــــــــــــــــــــــــ

 االمتحان النهائي
 التمرين األول 

 .واالسلثمارما الفرق بمن املضاربة  -1

 ما الفرق بمن عقود ال يارات ا سيوية واألوروبية. -2

 أذكر أنواع عقود املبادلة. -3

 بمن آلية العم  بةةام املقاصة والحفظ والقيد املركزي. -4

 التمرين الثاني

دج ل سهم، حيث  2500رين )أ(  شراء عدد من االسهم  سعر قام أحد املسلثم

تشمن التوقعات إلى أنه قد يضطر إلى بيع ت ك االسهم  عد ستة أشهر، كما تشمن 

التوقعات إلى احتمال انخفاض أسعار هذه األسهم في ت ك الفتنة، ولتجةب هذه 

راء هذه لش امل اوف قام املسلثمر بالتعاقد مع مسلثمر آخر )ب( لديه االستعداد

 (.2500االسهم في ت ك الفتنة بالسعر الحالي )

 لة وص االتفاق ينبغي على املسلثمر)أ( أن يدفع مب غ  
ً
دج  80ووفقا

 كم افأة ل طرف ا خر عن ك  سهم.

ما هو القرار وما هي امل اسب وال سائر املتنتبة على ك  طرف في  -1

 سهم: 3500الحاالت االتية إذا كان عدد األسهم هو 
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دج، 2400دج، 2200دج، 2000أشهر إلى:  06ذا انخفض السعر  عد إ -أ

 دج.2420

دج، 2600دج، 2580دج، 2520أشهر إلى:  06إذا ارتفع السعر  عد  -ب

 دج.2800

 بمن موقف محرر ومشتني عقد ال يار بيانيا. -2

 التمرين الثالث

م يون دج من خالل ترويجه لشهادات  30قام البةك )أ( بتح ي  ما قيمته 

، حتى يسلثمرها %9.5سةوات، ويدفع مقاب ها فائدة ثابتة قدرها  05دة إيداع مل

 ش   قروض، ونةرا الن معةم القروض التي يقدمها البةك ق منة اال   

ومعدالت الفائدة فيها متغمنة فقد قام  عد اتفاق مع أحد املؤسسات املالية، 

أن تتم اللسوية  ، على %10.25بمبادلة معدل الفائدة املتغمن بمعدل ثابت قدره 

  ش   شهري.

وضح قيمة املدفوعات والطرف الذي سيقوم بالدفع إذا تأرجحت  -1

، %10.50، %10.75، %11، %11.25أسعار الفائدة على الةحو التالي: 

10.25% ،10% ،9.75% ،9.50% ،9.25%. 
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 املراجع:

: ييتامل فضـــــــــــــيلـــة، عقود الخيـــارات املـــاليـــة املعـــاصـــــــــــــرح  ين املجيزيي واملـــانعين .1

 الدكتور منوود فهد مهيدات

دراســـــــــة مقارنة: الجزاءر، ، فعالية األســـــــــواق املالية في تنشـــــــــيا االســـــــــتثوارات .2

مقدمة لني  شهادح املاجستير في العلوم ، مذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح املغرب وتونس.

 2004 سامي مباركي االقتصادية

 الاملشـــــــــــــتقـات املـاليـة، امليـاهيم، إدارح املخـاطر، املحـاســـــــــــــبـة، طـارق عبـد العـ .3

 .2001شواد، الدار الجامعية ،طبع، نشر، توزيع، مصر، 

إدارح املخاطر. املشـــــــتقات املالية. الهندســـــــة املالية،  ي علي  ي عزوز، الوراق  .4

 .2013للنشر والتوزيع، عوان، 

أســـــــــواق األوراق املالية  ين املضـــــــــاربة واالســـــــــتثوار وتجارح املشـــــــــتقات وتنرير  .5

يــة العــامليــة، دار النشـــــــــــــر للجــامعــات، االســـــــــــــواق دراســــــــــــــة واقعيــة لالزمــة املــال

 .2009القاهرح، 
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