
 
 

 يساظشاخ فٙ يمٛاط األعٕاق انًانٛح نؽهثح انغُح انثانثحLMD    

أ”عايٙ يثاسكٙ أعرار يغاعذ : إعذاد األعرار”   . 

كهٛح انعهٕو االلرصادٚح ٔانرداسٚح ٔعهٕو انرغٛٛش  خايعح تاذُح 

 

 



 

ٔاصدْش ذمشٚثا، لشٍَٛ لشاتح يُز ظٓشخ يانٛح أدٔاخ ْٙ انًانٛح انًشرماخ 
 .انعششٍٚ انمشٌ عثعُٛٛاخ فٙ اعرخذايٓا

ٗعٕٛتٓا أٌ إال فٛٓا، نهًرعايهٍٛ ذرٛسٓا انرٙ انظاْشج انًضاٚا يٍ انشغى عه 
 .انششعٛح أٔ االلرصادٚح انمإََٛح، انُازٛح يٍ عٕاء تكثٛش أكثش ذثذٔ

ًٍيٍ أيا انمًاس، انًشرماخ فٙ انرعايم ٚشثّ ٔااللرصادٚح، انمإََٛح انُازٛح ف 
 ٔانفغاد انشتا يٍ خانٛح ذكٌٕ أٌ انًانٛح األداج ٚشرشغ فئَّ انششعٛح، انُازٛح

 انًشرماخ أغهة فٙ كهٓا يرٕفشج عُاصش ْٔٙ ٔاندٓانح، ٔانغشس ٔانًٛغش
  .انًانٛح



 

افرشاظٙ أٔ ياد٘ يانٙ، أصم تمًٛح لًٛرٓا ذشذثػ يانٛح أداج ْٙ انًشرمح. 
 :األصٕل ذهك تٍٛ ٔيٍ
انصشف ععش يعذل انفائذج، يعذل 

األعٓى يؤشش يثم يؤشش لًٛح 

انغهع أععاس 

األعٓى أعٕاق   

األصٕل يٍ ٔغٛشْا 

 

ٙأخشٖ يرغٛشاخ يٍ ”ذشرك” انًشرمح لًٛح فئٌ ٔتانران. 



 
 انعمٕد اٜخهحForward Contracts 

 انعمٕد انًغرمثهٛحFutures Contracts 

 انًماٚعاخ أٔ انًثادالخSwaps 

 االخرٛاساخOptions 
 
 

  



 
 السوق الفوري الوشتقات

خٛاساخ األعٓى، يغرمثهٛاخ األعٓى، خٛاساخ 

 يؤششاخ األعٓى، يؤشش انًغرمثهٛاخ
 األعٓى

يعذل انفائذج   يعذل انفائذج نهًغرمثهٛاخ،

نهخٛاساخ، يعذل انفائذج نهًماٚعاخ، يماٚعاخ  

 انعًالخ، ٔغٛشْا

 راخ انذخم انثاتد األٔساق انًانٛح

يغرمثهٛاخ انعًالخ، خٛاساخ انعًالخ،  

 يماٚعاخ انعًالخ
 عٕق انصشف األخُثٙ

انزْة، يغرمثهٛاخ انُفػ، يغرمثهٛاخ  يغرمثهٛاخ

 انًعادٌ، خٛاساخ انغهع، ٔغٛشْا
 انغهع



 
 ذعرثش تٕسصح شٛكاغٕ نهغهعChicago Board of Trade (CBOT)  ٍأٔل ي

، ٔاَؽهك ذذأل عمٕد  1848اعرخذيد انًشرماخ ٔأصثسد عًهٛح فٙ 

 .1865فٙ عُح  نهغهغانًغرمثهٛاخ 

  ٙذى تذء انرعايم تًغرمثهٛاخ انعًهح، ذهرٓا فٙ خٛاساخ األعٓى فٙ  1972ف

1973. 

 ٙ1975ظٕٓس يغرمثهٛاخ يعذل انفائذج ف 

 ٙيغرمثهٛاخ انًؤششاخ،   1982تذاٚح اعرخذاو يماٚعاخ انعًالخ ٔفٙ  1981ف

 .يماٚعاخ يعذل انفائذج ٔخٛاساخ انعًالخ

 ٙتذاٚح انرعايم تخٛاساخ انًؤششاخ ٔخٛاساخ انًغرمثهٛاخ 1983ف. 

 

 



 
تٕسصاخ انًغرمثهٛاخ ٔاالخرٛاساخ 

يُرداخ يعٛاسٚح 

ٔخٕد غشف نهرغٕٚح 

 َظشٚا نٛظ نٓا يخاؼشج انمشض 
 

 انرعايالخ ذسد انًُعذجOver-the-Counter   نهعمٕد اٜخهح، انًماٚعاخ

 ٔاالخرٛاساخ
يُرداخ غٛش يعٛاسٚح 

االعرًاد ٔعائم االذصال فٙ إخشاء انعًهٛاخ 

نٓا يخاؼش انمشض 



 
انرسٕغ أٔ انرغؽٛح يٍ انًخاؼش. 

ذعكظ َظشج زٕل االذداِ انًغرمثهٙ نهغٕق تغشض انًعاستح. 

 (انرشخٛر)انرسكٛى 

ذغٛٛش ؼثٛعح األصم أٔ انًرازاخ. 

ذغٛٛش ؼثٛعح انًغرثًش دٌٔ كهفح تٛع أٔ ششاء يسفظح اعرثًاسٚح. 



 
ًٚكٍ إتشاص أًْٛح دساعح انًشرماخ انًانٛح فٙ زدى انغٕق انعخى. 

ذعشض انًغرثًشٍٚ انًؤعغاخ ٔاألفشاد نهًخاؼش انًانٛح 

ذغًر انًشرماخ نهًغاًٍْٛ فٙ عٕلٓا تانرسكٛى ٔانرغؽٛح ظذ انًخاؼش. 

 ذرٛر انًشرماخ تئَشاء ًَارج نهكغة ذرالءو ٔذؽهعاخ انًرعايهٍٛ فٛٓا تركانٛف
 .يُخفعح



 Forward Contracts  

 كال يٍ انعمٕد اٜخهح ٔانعمٕد انًغرمثهٛح ذًثالٌ يعايالخ تٍٛ ؼشفٍٛ تائع

 :ٔيشرش٘

 انًشكض  ، أٔ صازة انثائعْٕٔ )أصم يا  ترغهٛىفًٓا تًثاتح انرضاو أزذًْا

 .، تغعش يسذد(انمصٛش

 انًشكض  ، أٔ صازة انًشرشْٕ٘ٔ )أصم يا  تاعرالؤًْا انرضاو انؽشف اٜخش

 .، ٔٚكٌٕ االعرالو تغعش يسذد(انؽٕٚم

 



 

 انًكاعة
 انًكاعة

S(T) S(T) 

 الوكاسب تكوى إذا كاى السعر فً السوق : الوركز الطوٌل

 أعلى هي السعر فً السوق  S(T)الفوري تارٌخ التسلٍن 

 .F(0,T)اَجل 

 الوكاسب تكوى إذا كاى السعر فً السوق  :الوركز القصٍر

 أقل هي السعر فً السوق  S(T)الفوري تارٌخ التسلٍن 

 .F(0,T)اَجل 

 الوركز الطوٌل
 الوركز القصٍر

F(0,T) F(0,T) 



 
 

 ٌإرا كاS(T) > F(0,T) انًكاعة ذكٌٕ نًصهسح صازة انًشكض انؽٕٚم، َٔفظ انمًٛح ذًثم خغاسج ،

 .صازة انًشكض انمصٛش

 ٌإرا كاS(T) < F(0,T) انًكاعة ذكٌٕ نًصهسح صازة انًشكض انمصٛش، َٔفظ انمًٛح ذًثم خغاسج ،

 .صازة انًشكض انؽٕٚم



Futures contract 
 البٍع أٔ ( الطوٌلإرا كاٌ انًغرثًش فٙ انًشكض ) للشراءانعمٕد انًغرمثهٛح ْٕ اذفاق

أصم يا فٙ انًغرمثم، تغعش يرفك عهّٛ ( القصٍرإرا كاٌ انًغرثًش فٙ انًشكض )

 .عهًفا

 أدٔاخ انذٍٚ، انعًالخ، يؤششاخ )ذكٌٕ انًغرمثهٛاخ فٙ األصٕل انًانٛح
 .(انزْة، انُفػ، انمًر، انًاشٛح، انمؽٍ، انخ)، األصٕل انسمٛمٛح (انثٕسصح



 
 ٍٛذًثم ذذأل تٍٛ ؼشفٍٛ( يٍ انعمٕد)كال انُٕع: 

عثاسج عٍ اذفاق نرغهى أصم يٍ ؼشف انًشرش٘ أ٘ صازة انًشكض انؽٕٚم، يٍ خٓح. 

ٖٔاذفاق نرغهٛى أصم يٍ ؼشف انثائع أ٘ صازة انًشكض انمصٛش، يٍ خٓح أخش  . 

ًٚكٍ فٙ تعط انساالخ يثادنح انعمٕد انًغرمثهٛح تانعمٕد اٜخهح. 

 ٍٔيع رنك، ٚدة األخز تعٍٛ االعرثاس انركانٛف انُغثٛح، انغٕٛنح، ٔغٛشْا ي
 .انخصٕصٛاخ



 

   
يارا يحذاول يعياسية )ًَطية( جفاوضية

انسعش يحذد سهفًا يحذد سهفًا

جىقيث انحذاول يعياسية )ًَطية( جفاوضية

يخاطش انسيىنة جسًح غشفة انًقاصة بسهىنة  ال يًكٍ انخشوج بسهىنة يٍ انعقذ 

انخشوج يٍ االنحزاو دوٌ إيجاد طشف جذيذ يأخز يشكز

انًُسحب

انكًية )انحجى( انًحذاول يعياسية )ًَطية( جفاوضية

َىع األصم يعياسية )ًَطية( جفاوضية

انهايش ضشوسي ضًاَات قابهة نهحذاول

 العقود اَجلة العقود الوستقبلٍة



 

 انًكاعة
 انًكاعة

F(1,T) F(1,T) 

 الوكاسب تكوى إذا كاى السعر فً الٍوم الووالً: الوركز الطوٌل

 F(1,T)) ًأعلى هي السعر فً العقد األصل(0,T). 

الوكاسب تكوى ذا كاى السعر فً الٍوم   :الوركز القصٍر

 الووالً

 F(,T) ًأقل هي السعر فً العقد األصل 

 الوركز الطوٌل
 الوركز القصٍر

F(0,T) F(0,T) 



 
Crude Oil, Light Sweet  (NYM) - 1,000 bbls.; $ per bbl.

Open

Open High Low Settle CHG High Low Int

Oct 28.87 29.00 28.17 28.34 -0.49 29.65 19.50 175667

Nov 28.62 28.75 28.08 28.23 -0.37 29.35 19.55 53739

Dec 28.64 28.64 28.00 28.12 -0.25 28.90 15.50 58227

Ja03 28.04 28.10 27.83 27.84 -0.12 28.40 19.90 27383

Feb 27.51 27.63 27.43 27.51 -0.05 28.05 19.70 11830

Mar 27.12 27.30 27.04 27.16 -0.01 27.45 20.05 15787

Apr 26.70 26.70 26.70 26.82 0.02 27.10 20.55 8424

May 26.50 26.50 26.50 26.49 0.03 26.68 20.70 5319

June 26.15 26.27 26.10 26.18 0.03 26.45 19.82 18205

July 25.75 25.75 25.75 25.91 0.03 26.05 20.76 4950

Dec 25.05 25.05 24.80 24.86 0.09 25.10 15.92 24864

Jn04 24.30 24.30 24.30 24.28 0.11 24.40 20.53 6804

Dec 23.90 23.90 23.85 23.86 0.17 24.00 16.35 14741

Dc08 22.30 22.30 22.30 22.20 0.17 22.30 19.75 6060

Est vol 209,648; vol Tue 221,229; open int 471,059, +5,139.

Lifetime



 
ذهضو تٕسصاخ انعمٕد انًغرمثهٛح ؼشفٙ انًثادنح دفع يثهغ يانٙ يسذد نهذخٕل فٙ انعمذ. ،

 .نٛكٌٕ تًثاتح ظًاَح ندًٛع األؼشاف

 ٚغًٗ ْزا انًثهغ تانٓايشmargin  

ذمٕو كم تٕسصح نهًغرمثهٛاخ ترسذٚذ انسذ األدَٗ نهٓايش انًثذئٙ نهعمٕد انًغرمثهٛح. 

 انٓايش انًثذئٙ ْٕ يثهغ انًال انرٙ ٚهضو انًرعايم فٙ انعمٕد انًغرمثهٛح تئٚذاعّ فٙ زغاتّ انًفرٕذ
 .نذٖ غشفح انًماصح، ٔٚعشف تسغاب انٓايش

 ٚرى ذسذٚذ لًٛح انٓايش انًثذئٙ تاعرخذاو تعط انثشيدٛاخ، يٍ أًْٓا تشَايحSPAN  

(Standard Portfolio ANalysis of risk).  



Contract Exch. Init-Spec Init-Spr Maint-Spec Maint-Spr

S&P 500         CME        $21,563        $250   $17,250       $250

Nikkei 225      CME            6750          135        5000    135

Japanese Yen  CME            2835          68        2100              68

Euro CME             2349         250         1740            250

British Pound  CME            1418           68         1050    68

Eurodollar       CME              810          450          600 450 

TBill                CME              540          203          400            150

TBond            CBOT           2363          350         1750           350

10 yr. TNote  CBOT            1620           350         1200           350

Gold               CMX             1350           100         1000           100

Crude Oil       NYM             3375         1000        3000   1000*



 
 

 َٗذغرخذو ْزِ انثشيدٛاخ انرؽٕس انراسٚخٙ نألععاس نرسذٚذ انٓايش انًثذئٙ ٔانز٘ ٚشذثػ تأد
 .ععش يسرًم

ًٚكٍ نهثٕسصح أٌ ذعذل فٙ أ٘ ٔلد لًٛح انٓايش انًثذ٘ انًؽهٕب. 

ٚشذفع انٓايش انًثذئٙ انًؽهٕب كهًا ذمهثد األععاس، فئرا اسذفع ععش األصم ٚشذفع انٓايش. 
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