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 و مخاطرها المشتقات المالية

 –قسنطينة  –جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية    بزاز حليمة /أ

 هدى بن محمد جامعة منتوري قسنطينةأ/

 :مقدمة

ظهور ابتكارات مالية  إىلأدى  ياألمر الذلقد شكلت التقلبات الكبرية و غري املتوقعة خطرا كبريا على املؤسسات ،

 التقليدية اليتو قد أتاحت ظروفا أفضل للتغطية ضد املخاطر ،مقارنة بالوسائل ر مسيت باملشتقات املالية املخاط لتحويل

ورغم أن التعامل يف املشتقات السعرية و يف مقدمتها التأمني . تخماطر التغرياقد يستحيل استخدامها للتغطية ضد 

 هطبيعة هدالصرف و أسعار السلع،االأنه و حبكم  يستهدف احلد من خماطر التقلبات يف معدالت العائد و أسعار

ستخدام عقود و سيتم الرتكيز يف هذا البحث على أمهية ا ذاهتااألدوات وارتباطها بالتوقعات جعلها تشكل خماطر يف حد 

                                               .  املشتقات يف التغطية وكدا التعرف على خماطرها

 :المشتقات المالية تعريف  -1 

استخدام املشتقات ، و من أجل أن نتعرف على حجم املشتقات يف صورة  كبريا يفلقد شهدت السنوات األخرية توسعا  

تريليون دوالر سنة  29,99الدويل اإلمجايلالدويل ،فعندما كان حجم الناتج  اإلمجايلما،ميكن مقارنتها مع الناتج احمللي 

هذه  ندوالر متريليون  60,09هناك  ودوال ر تريليون  88,2 ياملتداولة يف السوق العامل ،بلغ حجم املشتقات 1999

             (1)تريليون دوالر 43,94مشتقات مالية من سعر الفائدة أما املقايضات فقد بلغت قيمتها  (% منها68أي ) املشتقات

أوراق مالية، عمالت )عقود أساسية ألدوات استثمارية  ميكن تعريف املشتقات املالية بأهنا عقود فرعية تبىن أو تشتق من

  (2)أدوات استثمارية مشتقة  ةالعقود الفرعيتلك  نلتنشأ ع(أجنبية،سلع،... 

ال ولقد عرفها بنك التسويات الدولية على أهنا عقود تتوقف قيمتها على أسعار األصول املالية حمل التعاقد ولكنها 

هده األصول .وكعقد بني طرفني على تبادل املدفوعات على أساس األسعار أو  املايل لاستثمار األصأو تتطلب  يتقتض

 (3)العوائد فان أي انتقال مللكية األصل حمل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمرا غري ضروري
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السوقية  قيمةال لىقيمتها السوقية تشتق أو تتوقف عفان فاملشتقات املالية هي عقود مالية ، و كما يدل عليها امسها ،  

سوق  سوق حاضر،فقيمة عقد خيار لبيع سند ما تتوقف على القيمة السوقية هلذا السند يف  ألصل آخر يتداول يف

                                                                                          األوراق املالية، و سعر العقد املستقبلي لشراء القطن يتوقف على سعر القطن يف السوق احلاضر الذي يتداول فيه.

 :المتعاملون في المشتقات المالية  -2

     (4) :فئتني  إىل املتعاملون يف املشتقات املالية يصنف 

رض لغ إماحتياط، و إللغرض ا إماعقود املشتقات املالية، بإبراماملستخدمون النهائيون، و هم الذين يقومون :الفئة األولى

الضاربة، وتشمل هذه الفئة جمموعة واسعة من املؤسسات ، مثل املصارف، و شركات التأمني، و شركات االستثمار، و 

                                ستثمار، و صناديق التقاعد.إلصناديق ا

الدائم ن خالل استعدادهم فئة الوسطاء و صناع السوق الذين يلبون احتياجات املستخدمني النهائيني، م:الفئة الثانية

 يعرضوهنا،و تشمل هذه الفئة الشراء اليتأو الشراء، حمققني أرباحهم من خالل الفروق بني أسعار البيع و أسعار  عللبي

                    شركات االستثمار،و املصارف الفاعلة يف األسواق العاملية.

 :أدوات المشتقات المالية -3

 :أدوات رئيسية تتمثل يفللمشتقات املالية أربع 

 :العقود المستقبلية -3-1

 :تعريف  -1

  ميكن تعريف العقود املستقبلية على أهنا عقود تعطي حلاملها احلق يف شراء أو بيع كمية من أصل معني

                                                                                                             (5)و التسلم يف و قت الحق يف املستقبل. ميتم التسليبسعر حمدد مسبقا،على أن (قد يكون سلعة أو ورقة مالية )

املبيع ،كميته و سعره على أن يتم التسليم و  الشيءالعقد على  إبرامفالعقود املستقبلية هي عقود يتم االتفاق فيها عند 

 دفع الثمن يف تاريخ الحق يف املستقبل .

 : (6)أركان العقود المستقبلية -2
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     :السعر في المستقبل  -أ   

 يف املستقبل . عقدتبادل الصفقة حمل ال إلمتامهو السعر الذي يتفق عليه الطرفان يف العقود املستقبلية 

 :تاريخ التسليم أو التسوية-ب

 عملية التبادل . إلمتامهو التاريخ الذي يتفق عليه طريف العقد 

 :لعقد محل ا –ج 

بني طريف العقد و الذي قد يكون بضائع ،أوراق مالية، مؤشرات ، املتفق على بيعه و شرائه  الشيءيقصد مبحل العقد 

 عمالت...

  :مشتري العقد -د

يف التاريخ احملدد يف  (البائع )للطرف الثاين حمل العقد نظري دفع السعر املتفق عليه  الشيءهو الطرف امللتزم باستالم 

 بل .املستق

 :بائع العقد -ه

 حمل العقد نظري احلصول على السعر املتفق عليه من الطرف األول الشيءهو الطرف امللتزم بتسديد 

                                                                         يف التاريخ احملدد يف املستقبل.(املشرتي )

 :تقبليةن في العقود المسستثمريأغراض الم -3

فئة احملتاطون، و الذين يتعاملون هبذه العقود لغرض احلماية من فئتني ، إىلينقسم املستثمرون يف العقود املستقبلية 

                                                                  هبا لغرض حتقيق األرباح الذين يتعاملون و السعرية يف املستقبل يف غري صاحلهم، و فئة املضاربون التغريات

 :استخدام العقود المستقبلية لغرض التغطية  -أ

بغرض احلد من عقود بيع أو شراء بتواريخ تنفيذ مستقبلية بأسعار حمددة، و ذلك  إبرامهنا،(االحتياط )يقصد بالتغطية

                                                                                                            ل على أسعار السلع.املستقب تطرأ يفقد  العكسية اليتاخلسائر اليت من املمكن التعرض هلا بسبب التغريات 

 :و تتمثل أهم صور التغطية يف
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 :التغطية بمركز طويل  – 1

د على شراء ذلك األصل من أصل ما مستقبال، فيمكنه أخذ مركز طويل ،بالتعاق إىلهناك مستثمر يف حاجة  نإذا كا

    (7)خالل سوق العقود املستقبلية، و هو ما يطلق عليه التغطية الطويلة.

و لتوضيح هذا النوع من التغطية ،نفرتض أن مؤسسة منتجة لدقيق القمح أبرمت اتفاقا مع حمالت لتبيعها كميات من 

املؤسسة لتقوم بشراء احتياجاهتا من القمح من السوق انتظرت هذه  فإذاالدقيق شهريا،على أساس التسليم بأسعار معينة، 

شهر ما،مما قد يعرضها خلسائر قد  كبريا يفيف التواريخ احملددة ،فقد تفاجئ بأن سعر القمح ارتفع ارتفاعا  (الفوري )احلاضر

                                                                                    الدقيق قد ال تكفي لتغطية شراء القمح. ععليها لبيألسعار املتفق ا، فاإلفالس إىلتنتهي هبا  

تناسب توقيت احلاجة ، وبتواريخ تسليم املخاطر ، فقد تقوم املؤسسة بشراء عقود للقمح بأسعار حمددة هذهو ملواجهة 

 قيق عائد مناسب.عقود بيع الدقيق و ذلك بأسعار تضمن هلا حت إبرام،و على أساسها ميكنها  إليه

ارتفعت أسعار القمح يف السوق احلاضر يف تاريخ التسليم فان املؤسسة لن ختسر شيئا،ذلك أن اخلسائر الناجتة عن  فإذا

ارتفاع السعر يف السوق احلاضر،تعوضها املكاسب الناجتة عن ارتفاع سعر العقد املستقبلي،فمخاطر تغري األسعار سوف 

                              قد أي البائع.يتحملها الطرف اآلخر يف الع

دينار  350بسعر  (بوشل  5000يتضمن العقد )افرتضنا أن املؤسسة قد تعاقدت على شراء عقدي تسليم نوفمرب فإذا

د ج  للبوشل ،هنا ستقوم املؤسسة بشراء 370 إىلو يف تاريخ التسليم  ارتفع السعر يف السوق احلاضر .جزائري للبوشل

، وتقوم يف نفس الوقت بتسوية مركزها على العقد ( د ج 370)هتا من القمح من السوق احلاضر بالسعر اجلاري احتياجا

د ج لكل بوشل ،و هبذا يكون السعر الصايف لشراء  20من بيت التسوية على  مبوجبهااملستقبلي تسوية نقدية،حتصل 

آالف  10)د ج  3500000بقيمة صافية قدرها د ج للبوشل، 350البوشل هو السعر املنصوص عليه يف العقد أي 

رتفاع احلاصل يف سعر القمح يف تاريخ التسليم،ذلك أن اخلسائر إلو هكذا فان املؤسسة لن تتأثر با(د ج للبوشل 350*

                                                               رتفاع مت تعويضها من خالل حصيلة التسوية النقدية للعقد املستقبلي مع بيت التسوية.إلالناجتة عن هذا ا
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دج للبوشل، هنا  340اخنفض السعر و ليكن  إذايف حال ارتفاع األسعار،أما يوضح النتائج املرتتبة  ،كل ماسبق ذكره  إن

عنه األمر الذي يرتتب  ،ستقوم املؤسسة بشراء القمح من السوق احلاضر بسعر يقل عن السعر املنصوص عليه يف العقد

حتقيق مكاسب يف السوق احلاضر،غري أن املؤسسة ستخسر من تسوية مركزها يف سوق العقود املستقبلية  مبلغا يساوي  

د ج ،فان صايف التدفق النقدي 3400000د ج،و مبا أن الشراء من السوق احلاضر بقيمة كلية تساوي  100000

عة لشراء القمح تساوي قيمة الصفقة و فقا للعقد الذي د ج ، أي أن القيمة الصافية املدفو 3500000اخلارج يساوي 

                          .إبرامهمت 

حتقق للمؤسسة احلماية من ارتفاع األسعار أو تصيبها ببعض القول أن التغطية مبركز طويل  اسبق، ميكننوبناء على ما 

لفة تأمني مركز املؤسسة ضد خماطر ارتفاع أي تك)األضراراذا ما اخنفضت األسعار و هو ما يعرف بتكلفة التغطية 

                                                                                 .(األسعار 

 :التغطية بمركز قصير -2

 على عقد مستقبلي ملواجهة خماطر اخنفاض سعر أصل ميتلكه أو عملركز بائيقصد بالتغطية مبركز قصري،أخذ املستثمر 

 (8)يتوقع أن ميتلكه

 :و لتوضيح هذا النوع من التغطية نورد املثال التايل

د ج لألوقية،و خشية 7000 راحلاضر بسعأوقية من الفضة من السوق  1000اشرتى أحد املستثمرين يف شهر ماي 

لألوقية.و د ج 7400تسليم شهر نوفمرب بسعر (أوقية  1000يتضمن العقد )ببيع عقد مستقبلي ماألسعار قااخنفاض 

هنا ميكن القول أن املستثمر   دج . 6800بافرتاض أن سعر األوقية يف السوق احلاضر يف تاريخ التسليم  قد اخنفض اىل

مل يقم  إذاد ج .و ذلك  200000دج أي خبسائر تساوي  6800000بقيمة  كان سيضطر لبيع صفقة الفضة

د ج، غري أنه  6800000اجلاري يف السوق احلاضر مببلغ  صفقة الفضة بالسعربالتغطية.أما يف ظل التغطية فقد باع 

التدفق النقدي الداخل  إمجايل،ليصبح  د ج600000من التعامل يف سوق العقود املستقبلية قدره  احقق عائد

 د ج ، وهو نفسه السعر املنصوص عليه يف العقد املستقبلي . 7400000
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            تاريخ التسليم و أصبح مساويا لر األوقية يفارتفع سع إذااألسعار، أما  اخنفاضكل هذا يف حال 

التغطية لكانت عوائد  إسرتاتيجية.هنا يكون املستثمر قد تعرض للخسائر نتيجة التغطية،فلو مل يتبع لألوقية د ج 7800

د  7400000التغطية فقد كانت العوائد إسرتاتيجية إلتباعد ج ، و نتيجة  7800000بيع الصفقة يف السوق احلاضر

                          د ج يف سوق العقود املستقبلية. 400000ج ،أي أنه خسر 

ومنه ميكن القول أن هذا النوع من التغطية حيقق للمؤسسة احلماية ضد اخنفاض األسعار و يصيبها بالضرر عند ارتفاع  

                                                                                              األسعار

 :(9)التغطية القابلة للتجديد -3

،عندما تكون الفرتة املخططة المتالك األصل تزيد عن تاريخ التسليم للعقود ةجتديد التغطي  إسرتاتيجيةتبدو أمهية 

                                                                                           املستقبلية النشطة.

 إحالهلاالتسليم، مث  خقبيل تواريعقود مستقبلية بتواريخ استحقاق قصرية،على أن تتم تسويتها  إبرامحينئذ تقتضي التغطية 

أن يتم بلوغ هناية الفرتة املخططة المتالك األصل. هذا النوع من التغطية ال  إىلمتتد لتواريخ الحقة، بعقود مستقبلية أخرى

 .                                                                                                                        أن يدخل يف نطاق التغطية بأخذ مراكز قصري على األصلبد و 

 :(10) (التغطية بأصل مختلف )التغطية المتقاطعة -4

لتغطية غري املباشرة ،متييزا هلا عن التغطية املباشرة. فالتغطية املباشرة تكون من ميكن أن نطلق على التغطية املتقاطعة با

 اغالبا محمل التغطية.مثال ذلك العقد املستقبلي على الذرة أو القمح،الذي  األصلخالل عقد مستقبلي على أصل مياثل 

ؤه أو بيعه.أما التغطية املتقاطعة ،فهي تغطية أو األصل املراد شرايكون األصل املربم عليه العقد،هو ذاته األصل اململوك 

األصل املراد شراؤه أو بيعه.فمدير حمفظة لألوراق  ومن خالل عقد مستقبلي على أصل خيتلف عن األصل اململوك أ

الشركات،لن جيد سبيال أمامه سوى التغطية باستخدام عقد  إحدىاملالية الذي يرغب يف تغطية مركزه على سندات 

  سندات حكومية،طاملا ال توجد عقود مستقبلية على سندات الشركات مستقبلي على

 :استخدام العقود المستقبلية لغرض المضاربة -ب
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 إىلاألرباح،فلو أن تنبؤاهتم تشري  قالفرص لتحقيهو اغتنام  الدافع من تعامالت املضاربني يف أسواق العقود املستقبلية إن

بتاريخ تسليم ما،ستكون أقل من السعر الذي سيكون عليه األصل حمل التعاقد  أصل ما ىاملستقبلية علالعقود  أسعارأن 

يأخذون مركزا طويال  يشراء تلك العقود أ إىل، فسوف يسعون  نفس تاريخ تنفيذ العقد املستقبلي احلاضر يفيف السوق 

 يالسعر الذ ن،سوف تكون أعلى ماملستقبلية يف تاريخ التسليم دأسعارا لعقو أن  إىلكانت توقعاهتم تشري   إذاعليها.أما 

                                        (11)يف السوق احلاضر يف ذات التاريخ،فسوف يأخذون مركزا قصريا،أي يبيعون عقودا مستقبلية لسيكون عليه األص

                                هذا، وميثل املضاربون اجلانب األكرب من املتعاملني يف سوق العقود املستقبلية.

 : (12)أهم أنواع املضاربني يف العقود املستقبلية باألسواق املالية بإجيازوفيما يلي سوف نستعرض 

 :مضاربو األرباح الصغيرة -1

ربون الذين يشرتون و يبيعون يف أوقات قصرية جدا هبدف االستفادة من تذبذبات األسعار يف السوق ، او هم املض

 مستقبلي و بعد حلظات قد يبيع عقد مستقبلي آخر. دعقفاملضارب يشرتي 

 :المضاربون اليوميون -2

لفرتة أطول،لكن هذه الفرتة ال  دحيتفظون بالعقو مبضاريب األرباح الصغرية، حيث  ةهؤالء املضاربون بعيدو النظر مقارن

 تتعدى عادة يوما واحدا.

 :مضاربو المراكز -3

هذا  أسابيع أو رمبا أكثر من ذلك.و هناك عدة أصناف من وأيام أ ةستمر لعدتهؤالء املضاربون حيتفظون مبراكز قد 

مستقبلية تستحق كلها يف يوم واحد، حيث يكون مستوى املخاطرة  ايشرتي عقودالنوع من املضاربني فمنهم من يبيع أو 

                                                                            السلع أو األوراق املالية. بني عدة أنواع من واستحقاق أعايل جدا،و منهم من يقوم بتوزيع املخاطرة بني عدة تواريخ 

 :أنواع العقود المستقبلية -4

 :األنواع التالية إىلتتنوع العقود املستقبلية 

 العقود املستقبلية على السلع  -
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 العقود املستقبلية على أسعار الصرف -

 .(العقود املستقبلية على األصول املالية ذات الدخل الثابت) الفائدة رعلى أسعاقبلية العقود املست -

 العقود املستقبلية على مؤشرات األسهم. -

 :(ةالعقود األمامي: )العقود اآلجلة-3-2

يف تاريخ الحق تلك العقود اليت يلتزم فيها البائع أن يسلم املشرتي السلعة حمل التعاقد  ياألمامية هالعقود اآلجلة أو 

 .(13)ذسعر التنفيبسعر يتفق عليه وقت التعاقد،يطلق عليه ،

هي عقود على أصول مالية كاألسهم  أو أصول مادية كالسلع ، تسلم يف تاريخ الحق يف املستقبل، كما يؤجل تسليم 

 ذلك التاريخ ، فهي عقود ال ختتلف من حيث حقيقتها عن العقود املستقبلية.  إىلالثمن 

مع  يتالءم،مبا هي عقود شخصية ،حيث ختضع للتفاوض املباشر بني الطرفان اآلجلةأن العقود  إىل اإلشارةر و جتد

                                                         ظروفهما الشخصية و اليت قد التناسب غريمها.

 والقروض ألع أو ألذونات اخلزينة أو السندات أو السوقية للس راألسعاو قد تستخدم العقود اآلجلة للوقاية من تقلب 

املستثمر الذي يريد احلصول على قرض  فبإمكانألسعار الفائدة. حىت أسعار الفائدة ،و عندها تسمى العقود اآلجلة

معني مثال أن يقوم بشراء عقد آجل ألسعار فائدة مبعدل فائدة ثابت حمدد مسبقا، و أن يلزم الطرف اآلخر بالتنفيذ 

كما تستخدم العقود اآلجلة  ،و بذلك يضمن محاية نفسه من خماطر ارتفاع سعر الفائدة .العقدل فرتة حمددة يف خال

 )قام  فإذاالعقود اآلجلة ألسعار الصرف يف األسواق العاملية. بإبراملتقليل خطر تذبذب أسعار صرف العمالت ،و ذلك 

و  ،على أن يقبض مثنها بعد ستة أشهر مثال بالعملة األجنبية يف دولة أخرى (ب  ) إىلببيع بضاعة على احلساب  (أ 

أن يبيع العمالت األجنبية هذه من خالل السوق  بإمكانهن إأن تنخفض قيمة العملة األجنبية مستقبال ف (أ  )توقع 

جنبية لن خنفاض بالعملة األإبسعر صرف يتم االتفاق عليه آنيا على أن يتم التسليم بعد ستة أشهر، و بذلك فان أي 

                                                                                                                     (14) قبضه بعملته احمللية.يؤثر على صايف املبلغ الذي سوف ي

 (االختيارات ) :عقود الخيارات -3-3
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 تعريف: -1

سعر التعاقد أو )معني ،بسعر حمدد  شيءيف بيع أو شراء (و ليس التزاما)حقا للمشرتي  يعرف عقد اخليار بأنه عقد ميثل

بالسعر املتفق عليه خالل تلك الفرتة الزمنية،  الشيءخالل فرتة زمنية حمددة،و يلزم بائعه ببيع أو شراء ذلك  (املمارسة

    (15) مقابل مبلغ حمدد يدفعه مشرتي العقد، يسمى بعالوة الصفقة الشرطية.

و تدهور  اإلنتاجمحاية أنفسهم من خماطر وفرة  إىلو تعترب سوق السلع أساس نشأة اخليارات ،حيث يهدف املنتجون 

                                                                                                                                                          (16) للتجار بسعر ويف تاريخ حمددين. اإلنتاجمن بيع  اليتمكنو  (خيار البيع)األسعار، و بذلك يشرتون هذا احلق 

  :أنواع عقود الخيارات -2

 :نوعني مها إىلتتنوع عقود اخليار 

 :خيار البيع  –أ 

             .(17)قية ألوراق مالية ميتلكهايتيح اختيار البيع فرصة للمستثمر حلماية نفسه من خماطر اخنفاض القيمة السو 

دج للسهم  600و لتوضيح فكرة هذا النوع من اخليارات ، نفرتض أن مستثمرا ما اشرتى عددا من األسهم بسعر 

احتمال  إىلبيع هذه األسهم يف شهر نوفمرب القادم ،كما تشري كذلك  إىلأنه قد يضطر  إىلالواحد ،و تشري توقعاته 

ذا السهم يف ذلك الشهر .و حىت يتجنب املخاطر اليت قد تنجم عن ذلك ، فانه يقوم بالتعاقد مع طرف اخنفاض سعر ه

العقد و  إبرامثان لديه االستعداد لشراء تلك األسهم يف شهر نوفمرب القادم و ذلك بالسعر السائد يف السوق  وقت 

دج للسهم .و وفقا لنصوص االتفاق  600 يأالذي قد يكون مساويا للسعر الذي اشرتى به املستثمر تلك األسهم 

د ج للسهم مقابل منحه احلق يف الرتاجع عن تنفيذ  40مكافأة للطرف اآلخر و ليكن قدرها  عاملستثمر دفيتوجب على 

 أراد ذلك. إذاالعقد 

أقل من  إىلللسهم الواحد أو  دح 530 إىلحتققت التنبؤات و اخنفض سعر السهم يف شهر نوفمرب ليصل  فإذا       

ستنحصر و  تنفيذ العقد (حمرر اخليار)من الطرف اآلخر (مشرتي اخليار )ذلك .يف هذه احلالة سيطلب املستثمر  

حيث بلغ سعر السهم  (دج 600 )السعر املتفق عليه ننوفمرب عالسعر يف شهر  ارتفع إذاأما  يف قيمة املكافأة. هخسائر 
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م تنفيذ العقد ، أي عدم بيع األسهم حملرر اخليار ،ذلك أنه د ج هنا سوف يستخدم املستثمر حقه يف عد 650

                                د ج ،و سيحقق صايف ربح بعد خصم قيمة املكافأة.650سيفضل بيعها يف السوق بسعر 

 :خيار الشراء  –ب 

معني ميتنع عن ذلك مقابل دفع مبلغ  خيار الشراء يعطي احلق للمشرتي بأن يتسلم األوراق املالية املتعاقد عليها ،أو أن

و لتوضيح فكرة هذا النوع من اخليارات ،نفرتض أن مستثمرا يرغب يف     .(18) هذا احلق إياهملالك األسهم لقاء منحه 

و ذلك  ري أنه يتوقع  ارتفاع سعر السهم يف تلك الفرتة غشراء عدد من األسهم يف تاريخ الحق و ليكن شهر نوفمرب، 

فانه يقوم بالتعاقد مع طرف ثان  ، وحىت يتجنب املستثمر املخاطر اليت قد تنجم عن هذا االرتفاعلسعر اجلاري مقارنة با

للسهم مقابل مكافأة يدفعها  (دج 600 )لبيع األسهم ذاهتا خالل الفرتة نفسها و بالسعر اجلاري  لديه االستعداد

صدقت التوقعات و ارتفعت  فإذادج للسهم . 40قيمتها  (يار حمرر االخت )للطرف الثاين  (مشرتي االختيار )املستثمر 

دج ،حينئذ سيطلب املستثمر تنفيذ االتفاق ،أي أن يبيعه حمرر االختيار  660 إىلالقيمة السوقية للسهم يف شهر نوفمرب 

 (أة املكاف )دج عن كل سهم  40دج للسهم ،و حيث أنه قد سبق للمستثمر دفع  600األسهم املتفق عليها بسعر 

 دج عن كل سهم.20للمحرر فانه يكون قد حقق رحبا قدره 

دج للسهم،فلن يطلب املستثمر تنفيذ  530 إىلمل تصدق توقعات املستثمر و اخنفضت القيمة السوقية للسهم  إذاأما 

                                                                                                           سيفضل شراء األسهم من السوق ، و حينئذ سوف تنحصر خسائره يف قيمة املكافأة املدفوعة. إذاالتفاق، 

ترتفع مع  إذوهكذا حيقق اختيار الشراء محاية للمستثمر، فخسائره حمددة مبقدار املكافأة ، أما أرباحه فال حدود هلا،

 .(19)ارتفاع القيمة السوقية للسهم يف وقت التنفيذ

 عقود االختيارات المستحدثة -3

 إىلالنمطية غري كافية لتلبية هده االحتياجات فظهرت احلاجة  االختياراتمع تعقد احتياجات املستثمرين أضحت عقود 

ما منافع أوسع وقادرة على مسايرة تطور حاجات العمالء ،فظهر  ذاتاستحداث أدوات و عقود اختيارات جديدة 
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اليت مستحدثة أكثر تعقيدا من حيث احتساب العموالت  اختياراتوهي عقود exotic optionباسم     فيعر 

 (20)املعقدة و أمهها النماذجاد تعتمد قيمة العقد على العديد من  نيدفعها املستثمرو 

قود عقود االختيارات التفاضلية، عقود االختيارات التبادلية ، ع ، عقود االختيارات املركبة ،اآلجلة االختياراتعقود 

 األسعار. طاالختيارات متوسعقود  عقود االختيارات بأثر رجعي ، ،ةاالختيارات الثنائيعقود  االختيارات احلدودية ،

 :عقود المبادالت-3-4

 :تعريف -1

 (21)عقد املبادلة هو عقد يربم بني طرفني ،يتفقان فيه على تبادل تدفقات نقدية خالل فرتة مستقبلية.

  :أنواع عقود المبادلة-2

  :لعقود املبادلة أنواع عديدة لعل من أمهها وأكثرها شيوعا مايلي

 :عقود مبادلة أسعار الفائدة -أ

تتم هذه العقود بني طرفني كل منهما يرغب يف مبادلة نوع خمتلف من التدفقات النقدية.وهلذه العقود  ست أركان 

 (22):هي

 :دافع الفائدة الثابتة -1

لك ذميثل الطرف األول لعقد املبادلة،حيث يقوم هدا الطرف بدفع الفائدة الثابتة يف مقابل احلصول على الفائدة املتغرية،ل

التحوط ضد خماطر ارتفاع معدالت الفائدة،وعلى هذا  إىلالطرف  ذايطلق عليه دافع الفائدة الثابتة ، و يهدف ه

                                                                               .(احملرر )من معدل الفائدة حيصل هذا الطرف على الفرق من الطرف الثاين كان معدل الفائدة املتغرية أعلى   إذااألساس 

 :دافع الفائدة المتغيرة -2

لذلك يطلق عليه  الثابتة،الفائدة ميثل الطرف الثاين لعقد املبادلة، حيث يقوم بدفع الفائدة املتغرية يف مقابل احلصول على 

ما  إذاالتحوط ضد خماطر اخنفاض معدالت الفائدة،وعلى هذا األساس  إىلدافع الفائدة املتغرية، و يهدف هذا الطرف 

                                                                               .(املشرتي )اخنفض معدل الفائدة املتغرية عن معدل الفائدة الثابتة حيصل هذا الطرف على الفرق من الطرف األول
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 :معدل الفائدة الثابتة -3

يف مقابل أن يدفع  (احملرر )الفائدة الثابت يف العقد و الذي يتفق عليه الطرفان،و حيصل عليه الطرف الثاين سعرهو 

                                                      معدل الفائدة املتغري. (املشرتي )للطرف األول

 :معدل الفائدة المتغيرة  -4

قد يتفق طريف عقد املبادلة على أن يكون سعر الفائدة املتغري هو متوسط سعر الفائدة يف السوق حلظة تسوية عقد 

   على أساس  باملتغري احملسو املبادلة،و يعترب سعر الفائدة 

 LIBOR (London Inter-Bank Offering Rate)اما يف          أكثر أسعار الفائدة املتغرية استخد 

 البنوك يف سوق الدوالر األورويب.بني  ضالقرو وهو معدل الفائدة على  ،عقود املبادلة

 :التسوية -5

أن تسوية عقود إىل  اإلشارةوجتدر  (ربع سنوي، نصف سنوي،... )دوري متفق عليه  سعلى أسا ةاملبادلتتم تسوية عقد 

ادلة ال تتم يوميا لذلك يطلق على األرباح أو اخلسائر يف عقد املبادلة أرباح أو خسائر ورقية،كذلك يالحظ أن عملية املب

معدل الفائدة املتغري يف الفرتة اليت تسبق عملية التسوية مباشرة باملقارنة مبعدل الفائدة الثابت  سعلى أساالتسوية تتم 

على سبتمرب تتم  15سبتمرب ،فان التسوية يف  15مارس و  15رتني سنويا يف م للمبادلة تتم تسويته عقدا،فلو أن 

                                                                                                                        سبتمرب. 15آخر سعر ملعدل الفائدة املتغري قبل يوم  سأسا

 :بادلةقيمة عقد الم -6

 نفسه. ةهو املبلغ املتفق عليه بني طريف عقد املبادلة ،و ميثل قيمة عقد املبادل

 :أنواع عقود مبادلة أسعار الفائدة - 

  :ةالثابتة باملتغري  ةأسعارا لفائدهلذا النوع من العقود أنواع عديدة غري أن أمهها عقود مبادلة 

  :ةالثابتة بالمتغير  ةأسعار الفائدعقود مبادلة 
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ثابتة يدفعها طرف ما،يف مقابل ماعليه من التزامات  ةأسعار فائدو يراد هبا عقود املبادلة اليت يكون موضوعها مبادلة 

ويريد الطرف األول أن يتحول  بأسعار فائدة متغرية يدفعها طرف آخر يف مقابل ماعليه من التزامات أيضا، (ديون)

، من غري إليهاين ، يف مقابل أن يتحول التزام الطرف الثاين بدفع الفائدة املتغرية الطرف الث إىلالثابتة التزامه بدفع الفائدة 

                                                                                         .(23)أن يكون هناك أي ارتباط بني عقد املبادلة و بني العقد السابق الذي نشأ عنه التزام كل منهما

شركات االستثمار حصلت من أحد البنوك  على قرض قصري  إحدىو لتوضيح فكرة هذا النوع من العقود،نفرتض أن 

،و تريد هده الشركة استثماره يف فرص مليون دج يتم جتديده دوريا و خيضع ملعدل فائدة متغري10األجل قيمته  

معدالت الفائدة  تارتفع ما إذا تتعرض هلا هذه الشركة اليت قد رنظرا للمخاط،و %   9 يبلغ  ثابت استثمارية بعائد

املؤسسات املالية،حيث ينص االتفاق على أن  إحدىسعر فائدة ثابت مبتغري،مع مبادلة عقد  بإبرامعلى القروض،قامت 

 مقابل أن تدفع LIBORو تتم التسوية بشكل شهري    يف  %  10تدفع الشركة للمؤسسة املالية فائدة ثابتة قدرها 

  هلا املؤسسة املالية فائدة متغرية حتسب على أساس

%   10.5معدل الفائدة   غاملبادلة، بلأنه بعد مرور شهر على توقيع عقد  اافرتضن فإذايوم يف السنة. 360على أساس 

 أساس   ىاملتغري علLIBORفان قيمة املدفوعات اليت ستقوم هبا شركة االستثمار للمؤسسة 

                                                                                                                                                          :املعادلة التالية املالية حتسب عن طريق

 عدد األيام

 قيمة عقد املبادلة  .                     . [معدل الفائدة الثابت –معدل الفائدة املتغري  =]املدفوعات 

                                                                              360                                                                                                      
30   

              =[10.5   %- 10  %] .                    .  10000000 

                                                        360                                                                                
 د ج     4166.7 =
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 :دلة العمالت اعقود مب -ب

ذه ت احملتملة مستقبال يف أسعار صرف العمالت . و يف ظل هتغطية خماطر التقلبا إىلهتدف عقود مبادلة العمالت 

العقود عادة ما يتم شراء أو بيع عملة مقابل عملة أخرى يف السوق احلاضر ويف نفس الوقت جترى عملية متزامنة يف 

       .(24)السوق اآلجل ،وذلك لبيع العملة اليت سبق شراؤها أو شراء العملة اليت سبق بيعها

عقد مبادلة الدينار اجلزائري بالدوالر األمريكي وفقا  إجراءال ذلك أن يتفق شخص مع أحد البنوك على و مث       

 :                                                                                        للخطوات و الشروط التالية

 ليم الدوالرات و تسلم الدينارات  على أساس سعر الصرفد والر من البنك شراء حاال يعقبه تس50000شراء  -1 

 إعادة -2                                                         (3750000)دينار لكل دوالر 75احلايل و قدره 

قدره  بالدينار اجلزائري  من البنك نفسه ،على أساس سعر الصرف اآلجل و -يف الوقت نفسه –بيع الدوالر األمريكي 

 دينار لكل دوالر على أن يتم التسلم و التسليم بعد ستة أشهر من تاريخ العقد  71

(3550000)                                                                                                             

بالنسبة لكال  اإليداعو  اإلقراضار معدل الفائدة على سعر الصرف اآلجل يتوقف على مقدأن حتديد  إىل اإلشارةوجتدر 

    العملتني.

(25)مشتقات القروض -3-5
: 

 :قسمني إىلميكن تقسيم العبارة مشتقات القروض 

 من املنتجات املشتقة : مشتقات

 ،خطر عدم القدرة على السدادمن خطر القرض  :قروض

باحلماية من خطر القرض لألصل حمل التعاقد،هدا األصل قد معليه ميكن أن يعترب كمشتق قرض كل أداة مشتقة تسمح 

يكون سندا أو قرضا بنكيا أو مبادالت،ومبا أنه توجد الكثري من أدوات التحوط ضد هدا اخلطر فمصطلح مشتقات 

 الطرفنيالقروض هو مصطلح عام يشمل كل هده األدوات ،وخطر القرض املقصود هنا هو مزيج خطر عجز أخد 
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لعجز احملتمل،وتستجيب مشتقات القروض الحتياج أساسي للمتدخلني يف أسواق رأس املال ودلك من وتكلفة هدا ا

 :منها نذكراألصل وهلا عدة أنواع  هبذاخالل قدرهتا على تغطية خطر القرض،فبدل بيع األصل يباع فقط اخلطر املرتبط 

 عدم القدرة على السداد خطرمشتقات القروض على  -

 دم القدرة على السداد على سلة القروضع خطراملبادالت على  -

 بعد فرتة معينة لإللغاءعدم القدرة على السداد القابل  خطراملبادالت على  -

 املشتقات على هامش القروض -

                              

 (62) :األهمية االقتصادية لعقود المشتقات -4      

 :ةتقديم خدمة التغطية ضد مخاطر التغيرات السعري -1

 إىلاحلاجة  نآخر، دو طرف  إىل نقل تلك املخاطر يالسعر، أتعد عقود املشتقات أداة جيدة للتغطية ضد خماطر تغري 

أهنا السبب يف وجود  لاملشتقات، بأسواق  فوظائومن املؤكد أن التغطية هي أهم و  التعاقد.شراء مسبق لألصل حمل 

                                    األسواق.                                 تلك 

 :أداة الستكشاف السعر المتوقع في السوق الحاضر – 2

أبرم عليه العقد يف  الذي،أهنا تزود املتعاملني عما سيكون عليه سعر األصل  كذلكمن أبرز وظائف عقود املشتقات  

ميكن أن  الذيعر أي استكشاف املستوى السوق احلاضر يف تاريخ التسليم ،لدا يقال أهنا أداة جيدة الستكشاف الس

يكون عليه السعر يف السوق احلاضر يف تاريخ التسليم ،فعلى ضوء أسعار عقود املشتقات يبدأ سعر األصل يف السوق 

         االجتاه العام لتوقعات املتعاملني. تظاهراحلاضر يف التغري مبا يعكس األسباب اليت 

  :تدفقات النقديةفرصة أفضل لتخطيط ال إتاحة -3   
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تتيح عقود املشتقات الفرصة لتخطيط التدفقات النقدية ،حيث يستطيع طريف التعاقد ختطيط تدفقاهتما املستقبلية بدقة 

،و دلك طاملا أن البائع يدرك أن حصيلة بيع األصل ستكون على أساس سعر العقد ،كما يدرك املشرتي أن مدفوعاته 

                                             عقد.للشراء هي أيضا على أساس سعر ال

 :فرص استثمارية للمضاربين إتاحة -4

سعيه لتحقيق الربح بدخوله طرفا يف  إنقلنا سابقا أن املضارب حياول حتقيق األرباح من خالل توقعاته بشأن األسعار.

املخاطر اليت الترغب فيها األطراف  إليهقل تنت الذيكان ال يقصدها.دلك أنه الطرف   إنالعقد يقدم خدمة اجتماعية و 

حلاجة  (الطرف املشرتي)أو ترغب يف امتالكه مستقبال  (الطرف البائع)،أي األطراف اليت متتلك األصل بالفعل األخرى

                                                              ا يعين أنه يزيل عدم التأكد لدى الطرف اآلخر مبا يتيح له فرصة أكرب لرتكيز جهوده يف أمور أخرى .ذ.هإليهفعلية 

 :تيسير و تنشيط التعامل على األصول محل التعاقد -5

مستوى يستحيل على األسواق احلاضرة أن تنافسه فيه  إىلتكلفة املعامالت  باخنفاضيتميز التعامل يف أسواق املشتقات 

% من   0.01يبلغ   ةدوالر ،و هو معدل تكلف 100دوالر التتجاوز  ،فتكلفة املعامالت لعقد مستقبلي قيمته مليون

الصفقة  إلبرامجتعل السوق أكثر كفاءة مبا يتيح فرصة أفضل  إذقيمة العقد،و لتكلفة املعامالت تأثري على سيولة السوق،

 حجمودلك بزيادة  بسعر قريب من السعر العادل ،كما يساهم التعامل بالعقود يف تنشيط سوق األصل املتعاقد عليه،

يدفعه املستثمر عند التعاقد ال ميثل سوى نسبة ضئيلة من قيمة الصفقة  الذي غاملبلأن  إىللك ذالتداول عليه ،و يرجع 

لدى السمسار يف حالة الشراء اهلامشي لألصل من السوق  بإيداعهيلتزم املشرتي  الذي،و تقل كثريا عن اهلامش املبدئي  

                   احلاضر.

 :االستراتيجيات االستثمارية تنفيذسرعة -6

 سيولتها املتميزة. إىل إضافةاالسرتاتيجيات االستثمارية،نظرا ملرونتها  تنفيذميزة أخرى لعقود املشتقات هي سرعة 

 :مخاطر التعامل في المشتقات المالية-5
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أنه و  إالو أسعار الصرف و أسعار السلع رغم أن التعامل يف املشتقات يستهدف احلد من خماطر التقلبات يف العائد 

 اذاهتاألدوات و ارتباطها بالتوقعات جعلها تشكل خماطر يف حد  هدهحبكم طبيعة 

 :وميكن القول بوجود جمموعتني من املخاطر املرتبطة بعقود املشتقات 

 :المخاطر التقليدية -5-1

 و األدوات املالية األحرى و جند منهاوهي خماطر تشرتك فيها املشتقات املالية مع غريها من العقود 

 :مخاطر السوق -1

تقلبات  إىلغري املتوقعة يف أسعار عقود املشتقات واليت ترجع يف معظم األحيان  تأساسا بالتقلبااملخاطر  هدهتتعلق 

بعض تدهور أسعار  إىليؤدي بدوره  الذيكما قد تنجم تلك املخاطر من نقص السيولة أسعار األصول حمل التعاقد  

عقود مشتقات للتحوط ضد احتمال استمرار هدا التدهور ومن هنا ينبغي تشخيص عناصر  إبرام  إمكانيةاألصول وعدم 

كوقاء   هااستخداموحتديد األدوات اليت ميكن هده املخاطر ومعرفة كيفية تفاعلها مع بعضها البعض حىت ميكن تقديرها 

 (27)منها 

 :المخاطر االئتمانية-2

أن هدا النوع  بالذكرخاطر عن عدم وفاء أحد طريف العقد بالتزاماته التعاقدية احملددة يف العقد املشتق وجدير امل هتنشأ هد

من املخاطر يعد أكثر انتشارا يف األسواق غري املنظمة.وميكن مواجهة املخاطر االئتمانية هلده املشتقات من خالل تقدير 

 (28)تزام بسقوف معينة هلده املخاطراجلدارة االئتمانية لألطراف املقابلة و االل

 :المخاطر التشغيلية أو التنظيمية -3

 إدارةاملخاطر التنظيمية هي تلك املرتبطة باخلسائر االقتصادية اليت تتحملها املنشأة نتيجة وجود نقاط ضعف تنظيمية يف 

عن التعامل يف  املسئولنيبني لك كما هو احلال يف غياب التنسيق \و تشغيل عقود املشتقات داخل املنشأة نفسها و

      (29)بالدفاتر املالية للمنشأة اإلثباتعن القيد و  املسئولنيأسواق املشتقات و بني 

 :المخاطر القانونية -4
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عقود املشتقات نتيجة سوء توثيقها أو نتيجة عدم متتع الطرف املقابل بالصالحيات  تنفيذعدم القدرة على  نوتنشأ ع

القضائي يف حالة العسر و  التنفيذو الوضع القانوين غري األكيد لبعض املعامالت وعدم القدرة على الضرورية للتعاقد 

 (30)بعض املخاطر إىلتؤدي التغريات يف البيئة القانونية  وكذلك اإلفالس

 :المخاطر الخاصة -5-2

 (31)ات املالية املشتقة وجند من ضمنهاأهنا أكثر تأثريا على األدو  إالوهي املخاطر التين قد توجد يف أدوات مالية أخرى 

 :مخاطر االرتباط-1

وهي أكثر أنواع املخاطر اخلاصة باألداة املالية املشتقة وتنتج من تغري قيمة األداة املالية املشتقة مبعدل ال يتساوى مع 

أداة مالية مشتقة خمتلفة يف يتم محايته وتزيد هده املخاطر عندما يتم محاية أصل ما ب الذيمعدل التغري يف األصل املايل 

 يتم محايته  الذيعن األصل النوع أو سوق التداول 

 :مخاطر نسبة الحماية -2

وتعين نسبة احلماية قيمة العقود املستقبلية أو عقود املشتقات اليت يتم استخدامها للحماية مقارنة بقيمة األصول اليت يتم 

 عدل التغري يف سعر األصل مقارنة مبعدل التغري يف العقد املشتق محايتها ويتم حساب هده النسبة عن طريق معرفة م

 :مخاطر السيولة-3

دلك و خاصة العقود اليت اليتم تداوهلا بصفة  إىلعدم القدرة على التخلص من العقد املشتق عند احلاجة  إىلوترجع 

 ده احلالةيقبل شراء العقد شروط و ضمانات كبرية يف ه الذيواسعة، وغالبا ما يفرض الطرف 

 :مخاطر التسعير-4

رياضية متقدمة و خاصة  يف تسعري املشتقات املرتبطة  ومناذجخربة كبرية و  إىلحيث حيتاج تسعري العقود املشتقة 

 ئ لتسعري العقد املشتق بدون أخطاءمنودج رياضي كف إىلبالسندات ،ومل يتم التوصل بعد 

 :مخاطر الرفع المالي -5
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مما يؤدي اىل حتقيق  إيراداهتااخلسائر املرتبطة بالتعامل يف هده األدوات بدرجة أكرب من تقلب حيث تتقلب األرباح أو  

 أو تكاليفها  إيراداهتاخسائر كبرية عند حدوث تغري طفيف يف 

 :مساهمة المشتقات المالية في خلق األزمات-6 

كما أن املهندسني املاليني دأبوا على تطوير متاحة خالل العديد من السنني املاضية   بآخرلقد كانت املشتقات بشكل أو 

يف مقال له j.lipen  مل تكن مستحيلة الفهم،فقد قال عنها   إناملنتجات املشتقة اجلديدة و املعقدة و اليت تبدو صعبة 

غري  أنه لسوء احلظ فان فقدان  مل أعرف موضوعا جيهله الناس قدر املشتقات   1994 يف صحيفة وول سرتيت لعام 

مل حيل دون تورط املستعملني يف معامالت املضاربة باملشتقات و بالتايل التعرض ملستويات من فهم العام هلده األدوات الت

 (32)املخاطر الميكن حتملها

     ،و األمثلة على دلك لإلفالسالتوسع يف املشتقات املالية بدون ضوابط عرض املتعاملني فيها خلسائر فادحة و رمبا  إن 

  منها مايلي كرنذ كثرية،

الشركات األمريكية الكربى املصنعة للسلع  إحدىوهي  -    procter&gamble  لقد بلغت خسائر شركة

على حتركات سعر الفائدة  املضاربة جراءمن  1994 عاممليون دوالر  حالل شهر أفريل من  1.2االستهالكية حنو 

هر ماي من عام شخسائر خالل   air products and chemicals ،كما حققت شركة أمريكية أخرى وهي 

 مليون دوالر نتيجة التعامل باملشتقات 60بلغت قيمتها  1994

مليار دوالر نتيجة  1.5اليابانية حبوايل     kachima oil ومن ناحية أخرى قدرت اخلسائر املالية اليت حلقت بشركة

 1.4األملانية خبوايل   metallgesellshaftاالجتار و التعامل يف عقود أسعار الصرف،وتلك اليت حلقت بشركة

      painewebberالشركات املتخصصة يف األوراق املالية وهي    إحدىاليت حتملتها  اخلسائرمليون دوالر ووصلت 

واليت نتجت عن دعم احدى صناديقها  1994مليون دوالر بني شهري جوان   و بداية سبتمرب  268حوايل  إىل

وهو أحد بنوك االستثمار - kidder peabodyاملشتقات ،وجتاوزت  خسائر بنك    االستثمارية يف جتارة
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دوال خالل شهر ماليني  4نتيجة قيامه بعملية شراء و بيع املشتقات يف أحد صناديقه االستثمارية حوايل  -األمريكية

 .1994أوت

ممتدة و متشعبة على النشاط املصريف   و انعكاسات آثارمن األزمات الشديدة ملا هلا من    baringsوتعد أزمة بنك  

قيام أحد فروع هدا البنك والكائن يف سنغافورة باملضاربة يف سوق العقود  إىليف كثري من دول العامل وتعود تلك األزمة 

ت يف الوق -أوساكا اليابانية و سيمكس السنغافوريةاملتداولة يف بورصيت  اآلجلةعقود اخليارات والعقود  وخاصة – اآلجلة

الدي جاءت فيه اجتاهات السوق عكس توقعاته يف ظل غياب عملية الرقابة على عمليات تلك السوق من قبل ادارة 

   (33) البنك

 إنو يف األخري ،كانت املشتقات املالية أخد أسباب األزمة املالية العاملية اليت الزالت تلقي بضالهلا وتداعياهتا على العامل،

وخاصة بعد انفجار أزمة الرهونات  2008د العاملي بصورة واضحة يف الربع األخري من سنة هده األزمة ضربت االقتصا

واليت كان من بيت أهم أسباب اهنيارها  ةالعديد من املؤسسات املالية و املصرفي إفالس إىلالعقارية األمريكية،و أدت 

تريليون  600أن حجم املشتقات املالية قد جتاوز  إىل اإلشارةتعاملها باملشتقات املالية املبنية على ديون عقارية وجتدر 

   دوالر

     

 :خاتمة

 كذلكبالرغم من األمهية البالغة للمشتقات املالية يف تغطية املخاطر االأنه و حبكم طبيعتها اد هي ترتبط بالتوقعات فهي  

خسائر هائلة وغري  إىلاألحيان خماطر تؤدي يف بعض  تتضمن ذاهتاحيث أهنا يف حد  اخلسارةتتضمن احتماالت الربح و 

 حمتملة مما يتسبب يف خلق أزمة.

السمة األساسية اليت جتمع بني األمثلة السابقة للشركات و البنوك اليت تعرضت خلسائر مالية جسيمة من جراء التعامل  إن

دم تبين اسرتاتيجية يف أسواق املشتقات هي فشل تلك املؤسسات يف تفهم هده األدوات اجلديدة وع باحلذرغري املنوط 

 .خماطرها إلدارةمناسبة 
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 :لمراجعا

للتنمية ،املعهد  اإلسالميالبنك  -اإلسالميةحتليل قضايا الصناعة املالية –املخاطر  إدارةطارق اهلل خان،حبيب أمحد، -1

 .58،ص 2003للبحوث و التدريب ،جدة ، اإلسالمي

املالية املعاصرة ،دار كنوز اشبيلية للنشر و التوزيع ،الرياض  مبارك سليمان آل سليمان،أحكام التعامل يف األسواق -2

 .917،ص 2005، 1ط ،

مسري عبد احلميد رضوان ،املشتقات املالية ودورها يف ادارة املخاطر و دور اهلندسة املالية يف صناعة أدواهتا،دار النشر  -3

 60-59،ص  2005للجامعات ،مصر،

 .919، ص  قمبارك سليمان ال سليمان،مرجع ساب -4

، 2و املشتقات املالية ،ج  قالتو رياملخاطر ،اهلندسة املالية باستخدام  إدارةهندي ،الفكر احلديث يف  إبراهيممنري  -5

 .631، ص 2003،مصر ، اإلسكندرية،منشأة املعارف ، 

 اإلسكندرية،الدار اجلامعية ، العبد ،بورصة األوراق املالية بني النظرية و التطبيق  إبراهيمحممد صاحل احلناوي ،جالل  -6

 .369، ص 2005،

 .372املرجع نفسه ،ص  -7

 .242ص سابق ، مرجعهندي ،  إبراهيممنري  -8

 .249املرجع نفسه ،ص  -9

 251املرجع نفسه ،ص  -10

 .645،ص 1999،اإلسكندريةاألسواق و املنشآت املالية،منشأة املعارف ،  إدارةهندي ، إبراهيممنري -11

-180،ص 1998ي خريوش و آخرون ، األسواق املالية ،مفاهيم و تطبيقات ،دار زهران ،عمان ،حسين عل-12

181. 

 .668مرجع سابق ،صإدارة األسواق و املنشآت املالية، هندي ، إبراهيممنري -13
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 إسالميةكمال توفيق حطاب ، حنو سوق مالية -14

دار ،دراسة حتليلية نقدية، إسالميمنظور  ،بورصة األوراق املالية من يالرب وار  إسالمشعبان حممد -15

 .222،ص 2001،دمشق،رالفك

 .357،ص1995املكتب العريب احلديث، -أسهم ،سندات ،صناديق االستثمار-عبد الغفار حنفي ،البورصات-16

 .70،ص 1999،اإلسكندريةهندي ،أساسيات االستثمار يف األوراق املالية ،منشأة املعارف ،  إبراهيممنري  -17

،سلسلة صاحل كامل للرسائل  اإلسالمييف االقتصاد  اإلمنائيةأمحد حمي الدين أمحد،أسواق األوراق املالية و آثارها  -18

 .439-438،ص 1995، 1،ط  اإلسالمياجلامعية يف االقتصاد 

 .79،ص2005،اإلسكندريةضياء جميد ،البورصات ،أسواق املال و أدواهتا،مؤسسة شباب اجلامعة ،-19

من التوسع راجع ،األدوات املالية املستحدثة يف سوق املشتقات،النشرة االقتصادية بنك االسكندرية،اجمللد ملزيد -20
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