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 (نقاط 04)حلل وانقش العبارات التالية يف ضوء ما درست: -1
 إن العنصر املهم يف إدارة املخاطر هو فهم املفاضلة بني املخاطرة والعائد. -

إن العنصر املهم يف إدارة املخاطر هو فهم املفاضلة بني املخاطرة والعائد، فالعائد املتوقع يزداد مع 
ملسامهني، زايدة املخاطر، وطاملا أن اهلدف من املؤسسات املالية هو زايدة صايف العائد على أسهم ا

فإن إدارة املخاطر املرتبطة بتعظيم العائد هي من الوظائف املهمة هلذه املؤسسات، وتقوم هبذا الدور 
 من خالل التنويع الكفؤ للمخاطر و اختزال و حتويل املخاطر العامة.

 تنشأ مشكلة إدارة السيولة أصال من أن هناك مفاضلة بني السيولة والرحبية. -
عرض األصول السائلة والطلب عليها، وبينما ال تستطيع املؤسسة السيطرة على وأن هناك تباين بني 

مصادر أمواهلا، ميكنها السيطرة على استخدامات هذه األموال، وعلى ذلك، فإن هناك أولوية تعطى 
ملوقف السيولة عند توظيف املوارد، وهنا العنصر املهم هو تقدير احتياجات املؤسسة من السيولة عند 

 لة.املفاض

 نقاط( 06التالية:) تاملصطلحا حدد الفرق بني – 2

  املخاطر املنتظمة واملخاطر غري املنتظمة: -
الفرق هو أن املخاطر املنتظمة هي خماطر انجتة عن عوامل تؤثر يف األوراق املالية بوجه عام وال يقتصر أتثريها 

خماطر انجتة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو على شركة معينة أو قطاع معني، أما املخاطر غري املنتظمة فهي 
 قطاع معني وتكون مستقلة عن العوامل املؤثرة يف النشاط االقتصادي ككل.

  حمفظة الدخل و حمفظة النمو: -
هي احملفظة اليت تتوجه من خالل تنوعها اىل حتقيق دخل مرتفع للمستثمر مع مستوي خماطر مقبول ، بينما حمفظة النمو 

 ملرتفع بغض النظر عن حجم املخاطر.تسعى للدخل ا
 اختاذ القرار يف حالة عدم التأكد واختاذ القرار يف حالة املخاطرة :  -

يف حالة املخاطرة يكون لدى متخذ القرار جتربة سابقة او معلومات مسبقة متكنه من تقدير نسبة جناح  القرارات املقرتحة، 
 قرار معلومات يعتمد عليها عند اختاذه القرار.بينما يف حالة عدم التأكد ال يتوفر لدي متخذ ال
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خذ يف عني االعتبار خماطر تقلب أيعند تنويع أدوات االستثمار يف احملفظة االستثمارية  - 3
 نقاط( 05). وضح ذلك؟القوة الشرائية لوحدة النقد ومعامل االرتباط بني عوائد أصول احملفظة

العالقة بني العوائد على ورقتني ماليتني، من حيث إن معامل االرتباط هو مقياس احصائي يعرب عن 
وكلما اخنفض معامل االرتباط بني .(1-، 1اجتاه حركة هذه العوائد، ويرتاوح معامل االرتباط بني )+

 عوائد االستثمارات الفردية، اخنفضت املخاطر اليت يتعرض هلا عائد احملفظة.
قصد بذلك املخاطر النامجة عن أثر تقلبات سعر تتعرض األوراق املالية ملخاطر سعر الفائدة ويكما 

الفائدة على القيمة السوقية لألوراق املالية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إىل اخنفاض القيمة 
السوقية هلذه األوراق مما يعرض املستثمر للخسارة اذا اضطر لبيع هذه األوراق قبل اتريخ استحقاقها. 

سعر الفائدة والقيمة السوقية لألوراق ابملرونة السعرية، وتزداد هذه  ويطلق على العالقة العكسية بني
املرونة كلما ازدادت فرتة استحقاق األوراق، أي أن درجة استجابة القيمة السوقية لألوراق املالية 

للتغري يف سعر الفائدة تزداد كلما ازدادت فرتة االستحقاق وابلتايل فإن خسارة املستثمر نتيجة ارتفاع 
ر الفائدة تكون أكرب يف حالة األوراق املالية طويلة األجل، ومنه على املستثمر يف هذه احلالة سع

 املبادرة ابستبدال األوراق طويلة األجل أبخرى قصرية االجل.

تعترب عقود اخليارات وعقود املبادالت أحد وسائل التحوط من املخاطر. وضح  -4
 نقاط(05)ذلك؟

عقود اخليارات وعقود املبادالت هي أدوات مالية تشتق قيمتها من سعر أو معدل عقد او مؤشر مايل ترتكز 
عليها، وهذا العقد أو املؤشر ميكن أن يكون سعر ورقة مالية، سعر صرف اجنيب، سعر عملة، او مؤشر أسعار او 

أنواعها واجها املنشآت التجارية على اختالف معدالت، ولقد مت تطويرها لتلبية احلاجة اىل إدارة املخاطر اليت ت
واليت تزيد من درجة تقلب تدفقاهتا االيرادية، كما اهنا توفر وسيلة للتحوط من اخلاطر او إدارة التعرض للمخاطر، 
 حيث تستبدل خماطر أبخرى او تقليل املخاطر اىل مستوى أدىن يف بعض األحيان أو تقضي على املخاطر متاما،

عدم التأكد أو إمكانية تغيري النواتج املالية وتواجه الشركات أنواع كثرية ومتنوعة من املخاطر، وهناك  واملخاطر هي
أربعة أنواع من املخاطر اليت تفيد عقود اخليارات وعقود املبادالت يف التحوط منها وهي: خماطر أسعار الفائدة، 

 سعار السلع.خماطر القيمة السوقية، خماطر العمالت األجنبية ، خماطر أ
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