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 نقاط(8) :األولالتمرين حل 
 األورو الدوالر مقابل  هو عقد خيار شراء امريكي على سعر الصرف نوعية العقد: -1

 يعطي احلق ملشرترترت ي  ر شرترترتراء عدل مو العقول على عدلال الدوالرنه عقد أبعلى عملة الدوالر مقابل األورو خيار الشررررا   ويعرف -
مقابل األورو، بسرتعر اارسرتال ددل ناءاء ابراا العقد، على ني يد م مشرت حل احلق مكا أال نو سرتعر ا،يار، وال يكوي ملابما فلذءبي  بل 

 تذاح ل   رصال الذءبي  مو عدم   قط ر نحل يوا مو   ة سرايي العقد. 

    )درر خيار الشراء(صاحب املركاب قصري االجل  هو :1الطرف املعين يف البيان -2

𝐸𝑃) سعر املدارسال  أركان هذا اخليار: -3 =  مليوي لوالر،   1، حجم العقد  (1$/0.8379€

𝑃𝑅)سعر ا،يار   - = 0.8551 − 0.8379 = 0.0172€/1$)   ، 

 ، LMEالشركة هو مش حل ا،يارنو  صاحب املركاب طويل األجل -

𝑁𝐶عدل العقول يار شراء امريكي، هو عقد خ - =
75000000

1000000
= 75 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑠 

 60/01/2021اشهر مو يوا 3  ة صالحيال العقد:  -

  قرار صاحب املركز طويل االجل )مشرتي احلق( -4
 MP القيمة اجلارية

 الدوالر مقابل لألورو
 ارللخيلعقد  عدم التنفيذ(: 1)البديل

𝑵𝑮 = 𝑵𝑪 ∗ [𝑪𝑺 ∗ (−𝑷𝑹)] 
 خليارلعقد ا التنفيذ : (2)البديل

 𝑵𝑮 = 𝑵𝑪 ∗ [𝑪𝑺 ∗ (𝑴𝑷 − 𝑬𝑷 − 𝑷𝑹)] 
𝑵𝑮 = 𝟕𝟓 ∗ [𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗ (𝑴𝑷 − 𝟎. 𝟖𝟑𝟕𝟗 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟐)] 

 القرار

𝟏$ = 𝟎, 𝟖𝟕𝟏𝟏€ =75*1000000*(-0.0172) 
= -1290000€ 

= 𝟕𝟓 ∗ [𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗ (𝟎. 𝟖𝟕𝟏𝟏 − 𝟎. 𝟖𝟑𝟕𝟗 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟐)]
= 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎€ >  التنفيذ للعقد 𝟎

𝟏$ = 𝟎, 𝟖𝟏𝟐𝟐€  -1290000€ = 𝟕𝟓 ∗ [𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗ (𝟎. 𝟖𝟏𝟐𝟐 − 𝟎. 𝟖𝟑𝟕𝟗 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟕𝟐)]
= −𝟑𝟐𝟏𝟕𝟓𝟎𝟎€ 

عررررردم التنفيرررررذ 
 للعقد

 

 نقطة(12): الثاينحل التمرين 
)ال يقل عو حجم ددل( كامل  ر شرترتكل عقدالبائم بذسرترتليم األصرترتل املذبق علي   ي   يذعهد، يربا ر السرترتوا املءةدالوهو عقد  العقد املستقبلي:-1

صرترتل الذباوي بيءهدا حي بني البائم واملشرترت حل،وهو عقد منطي  .وبسرترتعر ددل ناءاء ابراا العقدددل مو طرف جلءال البورصرترتال للدشرترت حل ر يريال الحق 
جم العقد الواحد ونوعيال األصرترترتل ويريال تسرترترتليم األصرترترتل ددل مسرترترتبقا مو طرف  قط لكو كل مو ح العقد وسرترترتعر املربمال العقول على عدل ددل مو

  ويذدخل بيت الذسويال كطرف وسيط بني البائم واملش حل. .جلءال البورصال وال خيضم للذباوي
ددل،  بسرترتعر( ... نجءبيال عدالت نو بضرترتائم تكوي عالة) ما نصرترتل مباللال على احلاضرترتر الوقت ر واملشرترت حل البائم بني اتباا وهو العقد اآلجل: -

  نجل مذبق علي  بيءها. يريال ر سيكوي االتباا ر احملدل سعره واسذالا األصل تسليم لكو
مسرترتذقبال،  دخل سرترتوا العقول املسرترتذقبليال  لكء  توقم ارتباع نسرترتعار القدب 2021-03-24مطالب تسرترتليم القدب بذاريال  Aمبا اي املسرترتذردر  -2

عدل مو العقول ل فسررريدخل سررروق املسرررتقبليا  مشررررتاومبا ان  توقم ارتباع األسرترترتعار  .)التغطية( ضرررد خطر ارعفاس أسرررعار القم  هبدف التحوط
  .نو قريب جدا مء  2021-03-24القدب بذسليم يوا ق يوا 
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  :أركان العقد املستقبلي -3
 : سلعال القدب األصل حمل التعاقد-
 صاحب املركاب طويل االجل ، الطرف الراين هو صاحب املركاب قصري االجل  A: املسذردر طريف العقد -
 بوشلCS =5000حجم العقد -

𝐹𝑃) السعر املستقبلي =  للبوشل،   (3.1$
 عقد االجل.للسلعال ر الالذسليم  ي  يذم الذاريال ال حل )وهو قريب جدا مو .2021-03-23ريال الذسليم هو ي

NC = (𝑁𝐶عدل العقول =
2000000

5000
= 400) 

  =IMمبلغ اهلامش املبدئي
𝐼𝑀 = 𝑁𝐶 ∗ 𝐶𝑆 ∗ 𝐹𝑃 ∗ 0.05 = 400 ∗ 5000 ∗ 3.1 ∗ 0.05 = 310000$ 

  =MMمبلغ هامش الصيانة 
𝑀𝑀 = 0.65 ∗ 𝐼𝑀 = 310000 ∗ 0.65 = 201500$ 

  24/03/2021حتليل نتائج العملية  بتاريخ  -4
 3.07بم مو قد ارت للقدب مبا ني السرترترتعر اجلارحل: ر العقد اآلجل وا واحد قبل الذسرترترتليم البعلي للقدبنحل بي( 23/03/2021بذاريال )

على مسرترتذور رصرترتيد اشوام   ، وفلذايل سرترتيققق مكاسرترتب مو العقد املسرترتذقبليAللبوشرترتل،  ه ا يعحت ققق توقعات املسرترتذردر  $3.4إىل 
  للبوشل( $3.4مث يش حل القدب مو السوا احلاضر فلسعر اجلارحل )، لدر بيت الذسويال

 :01/02/2021بتاريخ 
𝐍𝐂  قيمة العقد املستقبلي= ∗ 𝐂𝐒 ∗ 𝐅𝐏 = 𝟒𝟎𝟎 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟑. 𝟏 = 𝟔𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎$ 

IM 𝑰𝑴قيمة اهلامش املبدئي   = 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟔𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟑𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎$ 
 )اتريخ عسوية العقد املستقبلي(  23/03/2021اتريخ 

)سيحقق مكاسب على مستوى  Aحتققت عوقعا  
  اهلوامش(

𝑵𝑮 = 𝑵𝑪 ∗ 𝑪𝑺 ∗ (𝑴𝑷 − 𝑭𝑷) = 𝟒𝟎𝟎 ∗ 𝟓𝟎𝟎𝟎 ∗ (𝟑. 𝟒 − 𝟑. 𝟏) 
𝑵𝑮 =  +𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎$ 

 24/03/2021بتاريخ 
 $3.4السوق احلاضر لشرا  القم  بسعر  Aسيدخل 

 حدوث عدفق سالب أي 
𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗ (−𝟑. 𝟒) = −𝟔𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎$ 

أي  $3.05مث يسلم القم  عنفيذا للعقد اآلجل بسعر 
 حدوث عدفق موجب

𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟑. 𝟎𝟓 = +𝟔𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎$ 

 امجاال وابحتساب التغطية :
 خبسارة قدرها  من عسليم القم    Aفقد متكن 

𝟔𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟔𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 + 𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 = −𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎$ 

𝟔𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎  خسارعه:ابلتغطية لكانت  Aفلو مل يقم  − 𝟔𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 = −𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎$ 
 مبوجب عملية التغطية اليت قام هبا يف سوق العقود املستقبلية  100000إىل  700000من عقليص خسارعه من  Aمتكن  .إذا
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