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المجادلة11 :

أ

إهداء

لي من أبتغي رضاهما بعد رضا هللا عالى ....
والدي العزيزين
لى ك من كان له فض علي بعد هللا عز وج في مواصلة مسير ي
العلمية

لى ك من أحبِي و مِى لي التوفيق والِجاح
أهدي هذا الجهد
ووفاء  . .وعرفا ا
محبة . .
ا

الباحثة

ب

شكر وتقدير

الحمد هلل الذي ل يحمد سواه ,وال كر هلل شك ار كما يِبغي لجالل وجهه العظي ,

الذي وفقِي إل جاز هذا العم المتواضع.

أ قدم بجزي ال كر وخالص المتِان لى األستاَ المحترم األستاَ الدكتور سي حسن
أبو جامع الذي ض باإلشراف على هذا العم و قدم لي الِصائْ والتوجيهات القيمة
وصبره معي إل مام الرسالة بصور ها الِهائية.
كما أ قدم بجزي ال كر والعرفان لى الدكتور سمير ابو مدهلل الذي أشاد باختياري
لموضوع الرسالة وقدم لي المالحظات الهامة التي عملت على ثراء الرسالة وزخراجها الى
حيز الوجود.
كما أشكر على الخصوص السادة األفاض

أعضاء لجِة المِاق ة الدكتور بدر

حمدان ,والدكتور سمير أبو مدهلل على خصيص جزء من وقته الثمين لمِاق ة الرسالة,
وزلى ك من قدم لي دعما علميا أو معِويا ساه في مام هذا العم المتواضع.

الباحثة

ج

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة ب ك

رئيسي لى براز أهمية عقود الخيارات في

عي

و طوير بورصة

فلسطين باعتبارها مصد ار مهما من مصادر موي القتصاد .حيث ييعد عدد و ِوع األدوات المالية
المتداولة في سوق األوراق ركيزة أساسية لك اء ه و طوره .حيث يتمكن المستثمر من قلي المخاطر
وزيادة عوائده ,األمر الذي سيؤدي لى زيادة حج الستثمار في البورصة .

ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المِهج الوص ي التحليلي .وقامت الباحثة بتصمي استبا ة
كأداة رئيسية للدراسة لغرض استطالع اراء المستثمرين المتعاملين مع شركات الوساطة المالية في

قطاع غزة والض ة الغربية خالل ال ترة الزمِية الممتدة من ( )2017/8/28-2017/8/11لغرض

استطالع أراءه حول ادراج عقود الخيارات في بورصة فلسطين مستقبالا  ,وقد بلغت سبة المردود من
الستبا ات ما سبته .%75

و وصلت الدراسة لى جملة من الِتائج أهمها :برام عقود الخيارات يؤدي لى زيادة قبال
المستثمرين على وظيف أمواله في بورصة فلسطين ,كما أ ها عم على الحد من مخاطر الستثمار

التي واجه المستثمرين في البورصة حيث أ ها تيْ للمستثمرين المرو ة الالزمة بما يتوافق مع
وقعا ه ودرجة حمله للمخاطر.
وفي ضوء ما أس رت عِه الدراسة من تائج فإن من أه التوصيات ضرورة البحث في موضوع

التعام بعقود الخيارات المالية في بورصة فلسطين وَلك بهدف ِويع األدوات المالية المتعام بها في
البورصة مما يؤدي لى لبية احتياجات المستثمرين  ,باإلضافة لى

جيع المستثمرين األجا ب على

التعام في البورصة وَلك من خالل عادة هيكلة بورصة فلسطين ,إليجاد البِية التحتية المالئمة و
الم جعة على اكتساب رؤوس األموال.

د

Abstract
The main objective of study is to explore the importance of option

contracts in activating and developing the Palestine Stock Exchange as an
important source of financing for the economy.

So the multiplicity and diversity of financial instruments traded in the

stock market is an important pillar for its efficiency and development.
So that the investor can reduce the risk and increase revenues, which leads
to an increase in the volume of investment in the stock exchange.

And to achieve this study, the researcher used a descriptive analytical

method, and designed a questionnaire which distributed to a sample of
investors who deals with financial brokerage firms in Gaza Strip and the

West Bank in the period of (11/8 / 2017-28 / 8/2017), to make a survey
about including options contracts in the future investing their money in the
Palestine Stock Exchange.

Thus, the proportion of respondents to the study tool (75%) of the original

community.

The study found a number of results, including: dealing in options contracts

leads to increasing investors' interest in investing their money in the
Palestine Stock Exchange. It also helps to reduce the investment risks

facing investors in the stock exchange, as it provides investors with the

necessary flexibility in accordance with their expectations and their degree of
risk tolerance. In view of the results of the study, one of the most important
recommendations is the need to discuss the issue of dealing with financial
options contracts in the Palestine Stock Exchange , in order to diversify the

financial instruments traded in the stock exchange, which leads to meet the
needs of investors, in addition to encouraging foreign investors to deal in the

stock exchange, during the restructuring of the Palestine Stock Exchange, to
find the appropriate infrastructure and encourage the acquisition of capital
ه
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اإلطار العام للدراسة

الفصل األول

المبحث األول /خطة الدراسة
المقدمة:
بسبب الثورة التي حدثت على مدار العقدين األخيرين من القرن الماضي في عالمي الستثمار

والتموي وا عكاسا ها على أسواق المال ,وما صاحبها من عاظ ظاهرة قلب أسعار ال ائدة ,أدت لى
ابتكار أدوات استثمارية جديدة غير األدوات التقليدية السائدة ,أدوات سه عملية ق و وزيع المخاطر
مما يساعد في وفير عِصر السيولة في السوق الثا وي و حسين ك اء ه ,والمتمثلة في الم تقات

المالية ,حيث بدأ التعام في الم تقات مِذ أوائ السبعيِات و صاعد خالل الثما يِات والتسعيِات

تيجة زايد مخاطر السوق ويرجع التعام في الم تقات لى زايد قبال البِوك على التعام فيها رغبة

مِها في ِويع خدما ها المالية ,وقد ظهرت الم تقات أول ما ظهرت في شك عقود اجلة تمث في

ا اقيات مطية بين طرفين هدف لى ثبيت بادل سوف يحدث في اريخ لحق في المستقب وهي

بذلك قدم خدمة كبيرة للمتعاقدين بها ,ضافة لى كو ها أداة للتِبؤ واستك اف السعر الذي سيكون

عليه األص مح التعاقد في السوق الحاضرة.

و عد عقود الخيارات أحد أه أ واع أدوات الم تقات المالية والتي عطي المستثمر فيها فرصة مهمة

لتقلي المخاطر التي يتعرض لها وَلك عن طريق قلها لى أطراف أخرى لها قدرة أكبر لمواجهة هذه
المخاطر.

حيث ِامت أسواق الخيارات في العقود األخيرة من القرن الع رين تيجة للمخاطر الم رطة التي
واجهت عموم المستثمرين في األسواق ال ورية بسبب األزمات المالية وا هيار العديد من األسواق المالية

المحلية والدولية َ ,وفرت هذه األسواق للمستثمرين غطاء لال ت اع من وقعا ه المستقبلية ب أن
األسعار السوقية من جا ب ,وحماية استثما ار ه من خالل خ يض المخاطر من جا ب أخر .

وبالِظر لبورصة فلسطين جد أ ها أعطت ال ركات المساهمة العامة الحرية والسهولة في اختيار

حاليا في السوق يقتصر على األسه العادية فقط
مصدر التموي المِاسب لها ,وبالرغ من أن التداول ا
ل أن أ ظمة السوق جاهزة لتداول أوراق مالية أخرى في حال صدارها من قب ال ركات المساهمة
العامة ,وهذا من شأ ه أن يوفر بدائ

موي مختل ة لدى ال ركات المساهمة العامة من خالل جذب

وعية جديدة من المستثمرين ,فإصدار وزدراج أوراق مالية جديدة حقق رغبات واحتياجات المستثمرين

المتبايِة فمِه من يحرص على خ يض المخاطرة لى أد ى درجة ممكِة حتى لو ا خ ض معدل

العائد على الستثمار ,ومِه الهادف لى حقيق المواز ة بين العائد والمخاطرة ,ومِه الذي يمتلك

رغبة جامحة في حقيق معدل عائد مر ع على الستثمار بغض الِظر عن حج المخاطرة.
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لذلك اصبْ من الضروري البحث في واقع التعام ببورصة فلسطين ,للتعرف على دور هذه األدوات
المالية في لبية احتياجات المستثمرين ضد المخاطر والذي يِعكَ على

اط التداول في البورصة .

مشكلة الدراسة:
يمكن صياغة م كلة الدراسة من خالل السؤال الرئيسي التالي :

كيف يمكن لعقود الخيارات كأداة لت عي دور بورصة فلسطين ؟
ويت رع من السؤال الرئيسي األسئلة ال رعية التالية:

 .1ما دور عقود الخيارات في عي دور بورصة فلسطين ؟

 .2كيف يت ابراز دور عقود الخيارات في جذب المستثمرين لتوظيف أمواله ؟
 .3ما مدى فاعلية عقود الخيارات في التحوط ضد مخاطر الستثمار ؟

 .4ما دور عقود الخيارات في وفير السيولة للمستثمرين في بورصة فلسطين؟
 .5ه يتيْ التعام بالخيارات للمستثمرين المرو ة الالزمة بما يتوافق مع وقعا ه المختل ة
ودرجة حمله للمخاطر ؟

منهجية الدراسة:
من أج

حقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباحثة المِهج الوص ي التحليلي لتوضيْ أثر عقود الخيار

في ِ يط بورصة فلسطين ,و الحصول على البيا ات الالزمة من خالل المصادر الثا وية في الكتب

والمراجع العلمية والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث والدوريات والمجالت العلمية والمهِية

المتخصصة ,كما

الحصول على البيا ات والمعلومات األولية عن طريق استبا ة

) (Questionnaireو حليلها باستخدام البر امج الحصائي  ,SPSSحيث أن متغيرات الدراسة

كالتالي:

المتغير المستق ( : )xعقود الخيارات.
المتغير التابع( ِ :)yيط و طوير بورصة فلسطين.
وبذلك يكون الِموَج المستخدم كالتالي:

y=α+βx
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فرضيات الدراسة:
بِاء على ساؤلت الدراسة يمكن صياغة ال رضيات التالية:

 .1هِاك عالقة طردية بين عقود الخيارات و ِ يط بورصة فسطين.

 .2يؤدي برام عقود الخيارات على زيادة اقبال المستثمرين على وظيف أمواله في بورصة
فلسطين.

 .3وجد عالقة طردية بين عقود الخيارات وبورصة فسطين.
 .4عم عقود الخيارات الى الحد من مخاطر الستثمار التي واجه المستثمرين في بورصة
فلسطين.

 .5وفر عقود الخيارات قدر ٍ
عال من السيولة للمستثمرين في بورصة فلسطين.
 .6يتيْ التعام بعقود الخيارات للمستثمرين المرو ة الالزمة بما يتوافق مع وقعا ه المختل ة
ودرجة حمله للمخاطر.

أهمية الدراسة :
كمن أهمية الدراسة في الِقاط التالية:
 .1يمكن أن سه
فلسطين .

تائج الدراسة في زيادة الثقافة الستثمارية لدى المتعاملين في بورصة

 .2دع الدراسات التطبيقية في مجال الم تقات المالية المر بطة في بورصة فلسطين.
 .3محاولة الِهوض بسوق المال ال لسطيِي من خالل وفير اليات موي

جديدة لبي

احتياجات ورغبات المستثمرين و ضخ المزيد من األموال للقطاعات القتصادية.

 .4وجيه ال ركات المساهمة العامة لى أه األوراق المالية التي يمكن أن طرحها في
المستقب

بخالف األسه العادية ,والتي حظى بقبول من قب

المستثمرين مما يؤثر

باإليجاب على أداء هذه ال ركات.

 .5بحسب عل الباحثة قد كون هذه الدراسة من أوائ الدراسات التي قامت بتسليط الضوء
على موضوع عقود الخيارات في بورصة فلسطين.

.6

عتبر هذه الدراسة اضافة جديدة الى محتوى المكتبات المحلية والعربية .
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أهداف الدراسة :
يمكن براز األهداف التي يطمْ لها الباحث بالِقاط التالية .:
 -1اإلحاطة بمختلف الجوا ب الِظرية لعقود الخيارات ,وكذلك التعرف على أه استخداما ها.
 -2التعرف على دور عقود الخيارات في لبية احتياجات المستثمرين في بورصة فلسطين.

 -3قياس العالقة بين عقود الخيارات وبين التحوط ضد مخاطر الستثمار في بورصة فلسطين.

 -4قياس العالقة بين عقود الخيارات وبين حسين مستوى سيولة المستثمرين في بورصة فلسطين.
 -5التوص

لي تائج و وصيات ساعد في زيادة ك اءة البورصة.

هيكل الدراسة:
قسي الرسالة الى خمسة فصول كالتالي:

ال ص األولِ :اول اإلطار العام للدراسة حيث شم على اشكالية البحث وال رضيات وأهمية البحث.
ال ص الثا ي :بعِوان ماهية عقود الخيارات واست ار يجيا ها ,حيث قس لى ثالث مباحث  ,المبحث
األول طرقِا لم هوم و أة عقود الخيارات وأ واعها.

في المبحث الثا ي ِاولِا طريقة سعير هذه العقود من خالل الِوعين األه ﰲ سعير عقود الخيار

وهما بالك وشولز والِموَج الثِائي الحدين وكذلك است ار يجيات التعام بهذه العقود.

في المبحث الثالث ِاولِا لى است ار يجيات عقود الخيار لتغطية المخاطر .

ال ص الثالث :بعِوان واقع بورصة فلسطين ودور عقود الخيار في ِ طيها حيث

التطرق بالمبحث

األول عن ماهية السوق المالي وأ واعها وأه األدوات المالية التي يت داولها ,أما المبحث الثا ي

الحديث عن دور عقود الخيار في عي بورصة فلسطين والمبحث الثالث طرقِا للحديث عن مستقب
بورصة فلسطين وأه التحديات التي قد واجهها.

أما ال ص الرابع خصص للتحلي الحصائي واستخراج أه الِتائج المتعلقة بموضوع الدراسة.
وأ خير ال ص الخامَ استخلصِا عدة تائج و اقتراح أه التوصيات التي يمكن أن يد عم

البورصة بالمستقب .
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صعوبات البحث- :
واجهت عملية ا جاز هذا العم جملة من المصاعب اهمها :
 .1قص الدراسات التي ِاولت الموضوع في الجا ب العملي .
 .2صعوبة التِق إلجراء الدراسة الميدا ية.

 .3صعوبة الحصول على الوثائق موضوع الدراسة باعتبار ا ها ملك حصري ل ركات الوساطة.
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المبحث الثاني  /الدراسات السابقة
مقدمة:
عتبر الدراسات السابقة الركيزة األساسية التي يعتمد عليها الباحث للوصول لى م كلة

الدراسة ,وفيما يلي مجموعة من الدراسات البحثية التي ار بطت بموضوع عقود الخيارات,

سردها

للوقوف على أه الم كالت والقضايا التي ِاولتها لك الدراسات والتعرف لى األساليب واإلجراءات

التي ا بعتها ,وأه الِتائج والتوصيات التي وصلت لها هذه الدراسات ,ومن خالل ِاول الباحثة
للدارسات السابقة المر بطة بعِوان ومتغيرات الدراسة الحالية ,سيت

صِيف الدراسات لى ثالث

مجموعات رئيسية (محلية ,وعربية ,وأجِبية)  ,وهي مر بة حسب التسلس الزمِي من األحدث لى
األقدم على الِحو التالي:

أوالً :الدراسات المحلية
 .1دراسة(الرضيع ,)2015 ,بعنوان" :انعكاسات األزمة المالية العالمية على سوق المال

اإلسرائيلي".

هدفت الدراسة لى التعرف على العوام التي أثرت على القتصاد اإلسرائيلي ,ومراح

طوره مِذ

الِ أة وحتى الوقت الراهن وكذلك حلي األسباب التي كبحت جماح أثر سوق المال اإلسرائيلي
باألزمة المالية العالمية  ,2008وبالتالي القتصاد اإلسرائيلي رغ امتدادها ألرجاء المعمورة ,وضرورة

معرفة الثار القتصادية والجتماعية للتحولت التي طرأت على القتصاد اإلسرائيلي في العقدين

األخيرين.

وصلت الدراسة لى تائج من أهمها أن عافي القتصاد اإلسرائيلي من هزات اسواق المال العالمية

ل يعِي بالضرورة أن السوق المالي اإلسرائيلي لن يتعرض في المستقب لهزات عِي ةَ ,لك كون
األخير مر بط باألسواق المالية المتقدمة وبمراكزه الرأسمالية رغ استقالله الِسبي عِها ,وأ ه في حال
قليص الدع المريكي والمعو ات المقدمة إلسرائي

من جهات متعددة فإن القتصاد اإلسرائيلي

وأسواقه المالية ستكون عرضة لألزمات ولن ستطيع مواصلة الِمو والتِمية القتصادية بالو ائر

الراهِة.
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 .2دراسة(أبو يونس ,)2015 ,بعنوان " :مدى كفاءة أسواق المال الخليجية ,دراسة حالة سوق
دبي لألوراق المالية دراسة قياسية"

هدفت الدراسة لى حلي واقع األسواق الخليجية ومعرفة الدور الذي لعبه في القتصاد .والوقوف
على واقع وافاق سياسات الدول الخليجية ومعرفة حج الدع الذي قدمه لتِمية أسواقها.

وصلت الدراسة لى أن هِاك ار باط واضْ بين القتصاديات الخليجية ولكن ل وجد أي

اسهامات حقيقة في عملية التِمية القتصادية باستثِاء سوقين فقط هما سوق قطر المالي وسوق يعمان
المالي ,كما أن هِاك مكا ية كبيرة للتِبؤ بسلوك سوق دبي المالي األمر الذي يعطي ال رص
للمستثمرين إلستغالل المعلومات و حقيق أرباح غير عتيادية علي حساب المستثمرين الخرين

 .3دراسة(العبادلة ,)2014 ,بعنوان" :دور بورصة فلسطين في تمويل التنمية االقتصادية -1997
."2011

هدفت الدراسة لى التعرف على أهمية بورصة فلسطين ودورها في موي التِمية القتصادية في

فلسطين خالل ال ترة  2011-1997و حديد األدوات المالية التي قوم من خاللها سوق األوراق المالية
بتقدي التموي الالزم للتِمية مع محاولة لقاء الضوء على أه الم اك والعقبات التي واجه القتصاد
ال لسطيِي ب ك عام والتي واجه بورصة فلسطين ب ك خاص .

وصلت الدراسة لى تائج من أهمها وجود عالقة ار باطية بين بورصة فلسطين و موي التِمية

القتصادية  ,كما أظهرت الدراسة معا اة السوق من مجموعة من الم كالت والعقبات التي حول دون
القيام بالدور المرجو مِه.

 .4دراسة (المصري  ,)2011 ,بعنوان" :تحليل سلوك أسعار األسهم وأثره على كفاءة بورصة
فلسطين لألوراق المالية".

هدفت الدراسة لى حلي سلوك أسعار األسه لل ركات المدرجة في بورصة فلسطين  ,وبالتالي
الحك على ك اءة بورصة فلسطين .و
م ,حيث

جميع أسعار اإلغالق األسبوعية من  2006م وحتى 2009

استخدام اختبار األحداث المت ابهة ل حص درجة الستقاللية واختبار التوزيع الطبيعي

للحك على ك اءة البورصة ,واستخدم اختبار بيرسون لمعرفة ار باط القطاعات الخمَ مع بعضها
البعض ,واستخدم اختبار أريما لمعرفة ا جاه وحركة أسعار اإلغالق وزمكا ية التِبؤ بالمستقب .

وصلت الدراسة لى أن بورصة فلسطين غير ك ؤة وأن أسعار غالق األسه غير مستقلة ول

تصف بالتوزيع الطبيعي ويمكن للمستثمر أن يتِبأ باألسعار المستقبلية وبالتالي حقيق أرباح غير

عادية.
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 .5دراسة(زعرب ,)2011 ,بعنوان" :تحليل سلوك أسعار األسهم وأثره على كفاءة بورصة فلسطين
من ."2009-2006

هدفت الدراسة لمعرفة حلي سلوك األسه لل ركات المدرجة في بورصة فلسطين وبالتالي الحك
على ك اءة بورصة فلسطين .

وصلت الدراسة لى أن بورصة فلسطين غير ك ؤة وأن أسعار غالق األسه غير مستقلة ول

تصف بالتوزيع الطبيعي ويمكن للمستثمر أن يتِبأ باألسعار المستقبلية وبالتالي حقيق أرباح غير
اعتيادية .
 .6دراسة (العويسي ,)2010 ,بعنوان":تحليل اتجاهات المستثمرين األفراد في بورصة فلسطين".
هدفت الدراسة لى التعرف على ا جاهات المستثمرين األفراد في بورصة فلسطين في قطاع غزة,

وَلك من خالل دراسة العوام المؤثرة في سلوكيات و وجهات المستثمرين األفراد في بورصة فلسطين.

وصلت الدراسة لى أن هِاك اهتمام من قب المستثمرين في متابعة مستمرة ألخبار المال

واألعمال عبر وسائ اإلعالم المختل ة كما أظهرت الدراسة أن كوادر شركات الوساطة العاملة في
بورصة فلسطين غير مؤهلين بالقدر المطلوب لمساعدة المستثمرين على ا خاَ ق ار ار ه الستثمارية.

 .7دراسة (وشاح ,)2010 ,بعنوان" :األدوات االستثمارية في بورصة فلسطين وأثرها على التنمية

االقتصادية".

هدفت الدراسة لى معرفة أثر ِوع األدوات الستثمارية المتداولة على جذب المدخرات

الصغيرة ومدى أثيرها على القطاعات المختل ة ,ودراسة أه األدوات الستثمارية التي يمكن لسوق
فلسطين دراجها و داولها ومعرفة جوا ب القصور وكي ية جِبها.

وصلت الدراسة لضرورة زيادة عدد شركات المساهمة في فتْ فرع لبورصة فلسطين في

محافظات غزة ,وضرورة

اء صِاديق استثمارية متِوعة ومتعددة و تِاسب مع طبيعة القتصاد

الوطِي وزيادة حج المدخرات المحلية وجذب الستثمارات الخارجية لزيادة حج وفاعلية بورصة

فلسطين.

8

اإلطار العام للدراسة

الفصل األول

 .8دراسة (أبو موسى ,)2008 ,بعنوان" :حوكمة الشركات وأثرها على كفاءة بورصة فلسطين".

هﺩفﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة لى التعرف على مدى لتزام ال ركات المساهمة المدرجة في السوق المالي

ال لسطيِي بتطبيق مبادئ حوكمة ال ركات الصادرة عن مِظمة التعاون القتصادي والتِمية ,كما

خالل الدراسة معرفة مدى مالئمة القوا ين واأل ظمة والتعليمات المِظمة لعم السوق المالي مع
مبادىء حكومة ال ركات ,كما اهتمت الدراسة ببيان أثر طبيق مبادئ حوكمة ال ركات على أداء

وك اءة السوق المالي.

وصلت الدراسة لى أن ال ركات المدرجة في السوق المالي لتزم بتطبيق بعض مبادىء

حوكمة ال ركات لتزاما جزئيا ,ول لتزم بتطبيق البعض اآلخر ,كما بيِت الدراسة أن اإلطار القا و ي
والرقابي المِظ لعم السوق المالي ال لسطيِي يتالءم لى درجة معقولة مع مبادىء حوكمة ال ركات
وبيِت الدراسة وجود عالقة طردية بين طبيق مبادىء حوكمة ال ركات وأداء وك اءة السوق المالي.

 .9دراسة (أبو عمرو ,)2008 ,بعنوان" :تقييم تجربة بالتل لإلدراج المزدوج وتأثيرها على بورصة
فلسطين".

هﺩفﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة لى مِاق ة مسألة اإلدراج المزدوج لألسه عبر األسواق المالية المختل ة

وَلك عن طريق التركيز على جربة سه شركة ال صالت ال لسطيِية "بالت " الذى أيدرج بك من

سوق أبو ظبي المالي وبورصة فلسطين.

وصلت الدراسة لى أن اإلدارج المزدوج لألسه يعم على زيادة سيولة السوق وكذلك حج

التداول وزيادة عدد الص قات ,كما أن الدراسة وجدت أثي ار ضئيالا لهذه التجربة على بورصة فلسطين,
ول حقق أهدافها مث زيادة حج التداول وعدد الص قات ولكِها جحت في حقيق الزيادة في عدد

المساهمين بالرغ من كو ها زيادة مؤقتة.
ثانياً :الدراسات العربية
 .1دراسة (كتاف ,ولطرش ,)2017 ,بعنوان" :عقود المشتقات المالية بـين األهميـة االقتصـادية
والرؤية الشرعية".
هدفت الدراسة لى وضيْ م هوم عقود الم تقات المالية والتركيز على أه أ واعها,
ومحاولة سليط الضوء على التكيف ال قهي أله أ واع عقود الم تقات المالية التقليدية ,ومن ث

الوقوف على أه البدائ ال رعية المقترحة لعقود الم تقات التقليدية.
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وصلت الدراسة لى تائج كان أهمها :أن عقود الم تقات المالية هي المستحدثات في
األصول المالية ,وهي عبارة عن أدوات وعقود مالية

تق قيمتها من قيمة معيِة قد كون أص

(أسه  ,سِدات ,رهن عقاري )..أو مؤشر (معدل فائدة ,سعر صرف )...أو م تقات الديون حيث
تق قيمتها من الديون .كما تِوع عقود الم تقات المالية لى أ واع عديدة و ستخدم لعدد من

األغراض

م

دارة المخاطرة ,التحوط  ,المراجحة بين األسواق والمضاربة.

 .2دراسة (عرابـي ,)2017 ,بعنـوان " :قيـاس أثـر مؤشـر األداء المعـدل بالمخـاطر علـى أسـاس
رأس المــال االقتصــادي علــى مؤش ـرات األداء التقليديــة للمخــاطر مــع التطبي ـ علــى البنــوك

األردنية ".
هدفت الدراسة لى حديد أثير عالقة اإلر باط بين مقاييَ األداء المعدلة بالمخاطر الم تقة

مـن رأس المال القتصادي (صافى األرباح المحاسبية /رأس المال القتصادي) ,والم تقة من رأس
المال الرقابي (صافى األرباح المحاسبية /رأس المال الرقابي).

وصلت الدراسة لى تائج كان أهمها :الر باط القوي بين مؤشر األداء على أساس رأس المال

الرقابي مع مؤشر األداء على أساس رأس المال المحاسبي ,فـي حيـن ل يوجـد أثيـر هـام لمؤشـر األداء
غيـر المعـدل بالمخاطـر الم ـتق مـن رأس المـال المحاسـبي علـى العوائـد السـِوية لألسه .

 .3دراســة (عثمــان ,)2016 ,بعنـوان" :اســتخدام المشــتقات الماليــة فــي إدارة مخــاطر الســوق
المالي".
هدفت الدراسة لى الك ف عن محاولة اإللمام بمختلف الم تقات المالية واستخداما ها لتحوط

وزدارة المخاطر في السوق المالي بإعتبار َلك مه للغاية لإلستمرار والتطور والرقي للسوق ولقتصاد
أفض .

وصلت الدراسة لى العديد من الِتائج من أهمها :أن الم تقات المالية والمتمثلة في ك من عقود

الخيار ,والعقود المستقبلية ,والعقود اآلجلة ,وعقود المبادلت من أه مِتجات الهِدسة المالية ,وهي
ستخدم في دارة مختلف المخاطر المالية و غطيتها ,خاصة ما يتعلق بمخاطر أسعار ال ائدة ,مخاطر

أسعار الصرف ,ومخاطر أسعار األسه  .كما أن التحوط من الخطر وزدا ار ه بالم تقات المالية ب ك
أفض يكون من الحد من التعام في السوق غير مِظمة.
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 .4دراسـة(بن لخضــر ,)2015 ,بعنـوان" :عقـود الخيــار ودورهــا فــي التقليـل مــن مخــاطر أسـواق
رأس المال دراسة تطبيقية على بورصة باريس للفترة ."2014-2009
هدفت الدراسة لى وضيْ الم اهي المتعلقة بالم تقات وأحد أه مكو ا ها الخيارات ,و بيان

كي ية استخدام عقود الخيارات في دارة المخاطر المالية ,وعرض أه طرق سعير الخيارات المالية مع
وضيْ استخدام التقِيات الرياضية والحصائية في حسابها.

كما حللت اإلست ار يجيات التي قوم عليها عقود الخيار من أج

غطية المخاطر المالية في أسواق

رأس المال.

وصلت الدراسة لى العديد من الِتائج من أهمها :أن عقود الخيار كان لها دور فعال في حسين

عوائد المح ظة ,كما ساهمت في حويط المح ظة من المخاطر المالية ,كما أن الستثمار في عقود
الخيار يحتاج لى مبالغ استثمارية أق من التعام المباشر في األسه  ,ويحقق خيار ال راء مزايا
عِدما ي وق سعر السه سعر التِ يذ على العكَ مِه عِد ساوي سعر السه مع سعر التِ يذ أو يق
عِه ,عِدئذ ل يحقق الخيار أي مزايا.
 .5دراســـة(بوقاعة ,وبرارمـــة ,)2015 ,بعنـــوان" :تســـعير الخيـــارات الماليـــة وفقـــاً لنمـــوذج بـــ ك
وشولز -دراسة حالة خيارات القطاع البنكي القطري".
هدفت الدراسة لى سليط الضوء على عقود الخيارات ودورها في احداث األزمة المالية,

باإلضافة لى التعرف على موَج بالك وشولز لتسعير الخيارات المالية وَلك من خالل عرض أه
ال رضيات التي يقوم عليها وكي ية استخدامه لتحديد القيمة المكافأة للخيارات ,وقد

طبيقه في سعير

خيارات القطاع البِكي القطري.

وصلت الدراسة لى تائج كان أهمها :أن عقود الخيارات هي أداة من أدوات الستثمار

المستحدثة في األسواق المالية ويستخدمها المستثمرون كوسيلة حوطية للحماية من مخاطر غير

أسعار األوراق المالية ,وأسعار العمالت األجِبية وطريقة لتعظي أرباحه بأقصر الطرق وأسرعها من

خالل المضاربة على فروق األسعار ,كما أن عقد شراء الخيار يتوجب أن يكون مساويا لقيمة المكافأة
لك بِك من البِوك فإَا كان سعر العقد في السوق أكبر من َلك فإ ه يعد مغالا فيه أما َا كان أق

من َلك فيكون سع ار أق مما يِبغي.
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 .6دراســـة(خدومة ,)2015 ,بعنـــوان" :دور المبتكـــرات الماليـــة فـــي مواجهـــة المخـــاطر الماليـــة
وتحقي استقرار المؤسسة االقتصادية".
هدفت الدارسة لى كي ية اختيار التولي ة المِاسبة من المبتكرات المالية لمواجهة المخاطر المالية

التي من المحتم أن واجهها المؤسسة القتصادية ,ومعرفة حدود وفعالية التغطية ضد مخاطر

السوق.

وصلت الدراسة لى أن البتكارات المالية غرضها غطية المخاطر وليَ المضاربة لتحقيق

الربْ ,وأن المبالغة في ابتكارات وهمية يسرع في حدوث األزمات المالية ,كما أن هِاك خلط بين
م هوم الهِدسة المالية بم هوم البتكارات المالية وعدم وجود ظرة موحدة الهِدسة المالية رغ ظهورها

مِذ مدة طويلة ,وصعوبة الِماَج الرياضية واإلحصائية المتعلقة بالهِدسة المالية.

 .7دراســــة (جــــدي ,)2015 ,بعنــــوان" :دور الهندســــة الماليــــة فــــي تطــــوير الصــــناعة الماليــــة
اإلس مية دراسة حالة ماليزيا و السودان".
هدفت الدراسة لى التعرف على ماهية الهِدسة المالية ومختلف مِتجا ها ومدى أثيرها على

سوق المال ,و وضيْ أهمية ودور الهِدسة المالية اإلسالمية في طوير مِتجات جديدة وَلك من

خالل الست ادة من جارب األسواق التقليدية.

و وصلت الدراسة أ ه على الرغ من صدارة ماليزيا في صدار و داول المِتجات اإلسالمية محلي ا

ودوليا وابتكار السودان لمِتجات سالمية أصيلة ل أن ك مِهما عا ي من معيقات حد من ا ت ار

الهِدسة المالية السالمية.

 .8دراسـة (بومـدين ,)2012 ,بعنـوان" :منتجـات الهندسـة الماليـة كمـدخل لتفعيـل وظيفـة ســوق
األوراق المالية دراسة حالة ماليزيا من ."2011-2005
هدفت الدراسة إلبراز أهمية مِتجات الهِدسة المالية ,في عي و طوير سوق األوراق المالية

باعتباره مصد ار مهم ا في موي القتصاد ,حيث يعد عدد و ِوع المِتجات المالية المتداولة في سوق

األوراق المالية ,ركيزة أساسية لك اء ه و طويره ولمعالجة الموضوع ,استخدمت الدراسة العقود المتداولة
في بورصة ماليزيا للم تقات المالية ,حج داول الم تقات المالية وبالعتماد على الرسوم البيا ية .
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وصلت الدراسة لى أن دراج التعام بالم تقات المالية في سوق األوراق المالية يعد خطوة
مهمة في طوير التعام في هذه األسواق لجعله يتكيف مع رغبات المستثمرين ,وَلك من خالل وفر

المِتجات المالية المِاسبة له  ,بهدف الوفاء لمتطلبات ك اءة سوق األوراق المالية .

 .9دراســة (مــريم ,)2012 ,بعنـوان" :دور المشــتقات الماليــة وتقنيــة التوريـ فــي أزمــة 2008
دراسة تحليلية".
هدفت الدراسة لتوضيْ كيف سببت الم تقات المالية والتوريق في حداث األزمة المالية
العالمية ,فبالرغ من عدد أسباب هذه األزمة ,ل أن الم تقات المالية و قِية التوريق ,قد لعبا دو ار
واضح ا وكبي ار في حداثها و عميقها ,فبالِسبة للم تقات المالية فقد ساهمت في حداث هذه األزمة,
تيجة لعتمادها على التوقعات واستخدامها ألغراض المضاربة أكثر من استخدامها للتحوط والترجيْ,

باإلضافة لى كثرة ص قا ها في األسواق غير المِظمة مقار ة بسوق مِظ .

وصلت الدراسة أن التطور الكبير في حج الم تقات المالية والستخدام الواسع لتقِية التوريق

أدى لى قطع الصلة بين القتصاد المالي والقتصاد العيِي و ضخي القتصاد الوهمي ,مما جع

القتصاد العالمي في حالة من الال وازن .كما أن استخدام المِتجات المالية وعدم دراية المتعاملين
بمدى عقيدها جعلها من أبرز اسباب حدوث أزمة المالية لسِة .2008

 .10دراســة (مولــود ,)2012 ,بعنـوان" :المشــتقات الماليــة كــأداة للتنبــؤ بكفــاءة الســوق المــالي
دراسة حالة سوق الكويت ."2006

هدفت الدراسة لى حلي األسعار التاريخية لل ركات المدرجة في مؤشر سوق الكويت لألوراق
المالية ,من خالل التِبؤ بسلوك األسعار.

وصلت الدراسة لى مكا ية استخدام األسعار التاريخية للتِبؤ بمستقب حركة األسعار .ما طرق

له الباحث أم ار م روغ ا مِه ,أل ه ل يوضْ كيف أثر األسعار التاريخية لعقود الم تقات المالية على
ك اءة السوق المالي كما اعتمد على مؤشر سوق الكويت المالي فقط.
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 .11دراســة(بن عيســـى ,)2012 ,بعنـــوان" :أثــر اســـتخدام المشـــتقات الماليــة ومســـاهمتها فـــي

إحداث األزمة الماليـة العالميـة-دراسـة حالـة سـوق الكويـت لـألوراق الماليـة للفتـرة -2006
."2010

هدفت الدراسة لتوضيْ مدى أثر سوق الكويت لألوراق المالية باألزمة المالية العالمية من جهة,

ومدى أثير استخدامها للم تقات المالية في حداث أزمة داخ السوق من جهة أخرى.

وصلت الدراسة أن الم تقات المالية التي كان هدفها الرئيسي هو قلي المخاطر هي التي

عظمت المخاطر ,وعمدت على حويلها من مستثمر آلخر دون أن يقضي َلك بيع ا لألصول مح
التعاقد .كما بيِت الدراسة أن سوق الكويت لألوراق ل يتأثر ب ك كبير وأن أثرها جاء متأخرا ,كما ل
ؤثر داولت الم تقات المالية في السوق ,وَلك راجع لى محدودية حج التعام بهذه األدوات.

 .12دراســة (قزيــز ,)2011,بعن ـوان" :المشــتقات الماليــة كــأداة لتيطيــة مخــاطر الســوق الماليــة
دراسة حالة الكويت".
هدفت الدراسة لمعرفة مدى مساهمة عقود الم تقات المالية ,في غطية مخاطر سوق الكويت

المالي حيث شملت الدراسة  30شركة مدرجة بسوق الكويت لألوراق المالية خالل ال ترة من -2006
2010

وصلت الدراسة لى أن دقة التِبؤ وبِاء التوقعات السليمة التي ستِد لى دراسة علمية دقيقة,

ؤدي لى قلي مخاطر السوق المالي و حقيق عوائد مر عة من خالل

عقود الخيارات .

كي الحافظة المالية من

 .13دراسة (بن علي ,)2010 ,بعنوان" :استراتيجيات إدارة المخاطر في المعام ت المالية".
هدفت الدراسة لى براز دور الم تقات المالية في التحوط ضد المخاطر و قلها ,حيث شملت هذه
الدراسة األسواق المِظمة وغير المِظمة من خالل القيمة اإلجمالية لألصول التي تعلق بها الم تقات

المالية ,حيث استخدم الباحث األشكال البيا ية.

و وصلت الدراسة أن ال ركات والمؤسسات التي ل رغب في حم مخاطر األسعار قوم بِقلها

عن طريق أدوات الم تقات المالية ,لى الوحدات القادرة على حم هذه المخاطر ,وهي المؤسسات

المالية وشركات السمسرة الكبيرة .
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ثالثاً :الدراسات األجنبية
1. The study by (Das, Abhiman, 2017) entitled:"Effects of derivatives
usage and financial statement items on capital market risk
measures of Bank stocks: evidence from India".
هدفت الدراسة لى الك ف عن أثير استخدام الم تقات خارج المي از ية العمومية من قب
المصارف جِب ا لى جِب مع بِود البيا ات المالية في مقاييَ مخاطر أسواق رأس المال.

وصلت الدراسة لى أن حج البِك ,و سبة األصول المعدلة للمخاطر ,وا ت ار ال ائدة للبِوك

ر بط ار باطا كبي ار بمخاطر العائد الكلي لألسه البِكية .كما يتأثر عِصر المخاطرة الخاص

بالمخزو ات المصرفية ب ك كبير بحج

األصول األساسية.

جمالي الموجودات وفوائد ال ائدة و سبة رأس المال لى

2. The study by (Kim, Huong, 2017), entitled: "Multinationals and
the impact of corruption on financial derivatives use and firm
value: Evidence from East Asia ".
هدفت الدراسة لى الك ف عن أثير القيمة العادلة على الم تقات المالية على ال ركات المحلية
وال ركات المحلية المتعددة الجِسيات وال ركات األجِبية المِتسبة ل ركات متعددة الجِسيات األجِبية

من مختلف جوا ب بيئة ال ساد.

و وصلت الدراسة لى أن ا خ اض مستوى ال ساد يح ز استخدام الم تقات ,ويکافئ ال رکات

المحلية وال ركات متعددة الجِسيات المحلية َات القيمة األعلى؛ ويتحقق هذا الستِتاج بعد السيطرة
على التحيز الذا ي وال تقاء الذا ي ,ويت وق سلوك التحوط لدى ال ركات متعددة الجِسيات المحلية
على ال ركات المحلية وال ركات المِتسبة األجِبية من حيث القيمة الثابتة .و ستخدم الم تقات

اطا

لتعزيز القيمة لل ركات المحلية وال ركات المتعددة الجِسيات المحلية ,ل أ ه ليَ له أثير يذكر على
ال ركات الجِبية التابعة ل ركات متعددة الجِسيات ,ف ي الزمة المالية  ,2008 - 2007كان أثير

ا خ اض مستويات ال ساد على التخ يف من الثار السلبية على استخدام الم تقات متواضع جدا.
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3. The study by (Anton, Sorin, 2016), entitled: "Risk management
with financial derivatives: empirical evidence from Romanian
nonfinancial firms".
هدفت الدراسة لى قدي رؤى جديدة لستخدام الم تقات المالية ألغراض التحوط من قب

ال ركات غير المالية من األسواق الِاشئة.

وصلت الدراسة لى أن ال ركات الروما ية غير المالية تعرض ب ك رئيسي لمخاطر أسعار

السلع األساسية ومخاطر العمالت ومخاطر أسعار ال ائدة ومخاطر السيولة .كما أظهرت الدراسة أن
ال ركات الروما ية غير المالية ستخدم الم تقات المالية للتحوط من مخاطر أسعار العمالت أو

أسعار ال ائدة أو أسعار السلع األساسية.

2016), entitled: "Financial

(Assa, Hirbod,

by

study

4. The

engineering in pricing agricultural derivatives based on demand
and volatility".

هدفت الدراسة لى اقتراح طا ار للهِدسة المالية لِموَج أسعار السلع األساسية استِادا لى
عمليات الطلب في السوق ووظائف الطلب ,ويوضْ هذا اإلطار العالقة بين الطلب والتقلب و أثير
الِ وَ للسلع األساسية .ويظهر أيض ا كيف يمكن استخدام اإلطار المقترح في سعير الم تقات على

أسعار السلع األساسية.

وصلت الدراسة لى أن أسعار الم تقات على السلع تأثر ب دة بمرو ة التقلب وبالتالي مرو ة

الطلب في السوق .و ظهر الِتائج التجريبية أن مجموعات مختل ة من السلع الزراعية لديها قي مختل ة
من مرو ة الطلب والتذبذب ألثار العملية.

5. The study by (Njoroge, 2013), entitled: "Factor influencing
development of financial derivatives market".
هدفت الدراسة لى معرفة أدوات الم تقات المالية وكي ية استخدامها لجميع الموظ ين في المِظمة

حيث يِبغي أن كون متصلة بك الموظ ين في المِظمة .

وصلت الدراسة لى أن استخدام أدوات الم تقات المالية من قب ال ركات المدرجة في كيِيا تأثر

أساس ا باإلطار القا و ي والتِظيمي وبيئة السوق والك اءة الت غيلية ,وأن هِاك حاجة لمزامِة التِسيق
16
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الضريبي ,وعمليات حوي شركة ملكية شخصية لى شركة مساهمة و وريق األصول الثابتة ومالئمة
المعايير المحاسبية.
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التعقيب على الدراسات السابقة
من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة ,ا قت الباحثة مع الدراسات السابقة بضرورة استخدام

الم تقات المالية ,وَلك تيجة لدورها ال عال في التحوط ضد المخاطر .و أ ي هذه الدراسة استكمالا
للدراسات السابقة التي ِاولت موضوع الم تقات المالية في بورصات المال في مختلف بلدان العال ,

ولقد أكدت الدراسات السابقة على أهمية األسواق المالية ودورها في موي التِمية القتصادية ,وأهمية
حديد األدوات المالية التي قوم من خاللها سوق األوراق المالية بتقدي التموي الالزم للتِمية.

كما أكدت الدراسات السابقة الى أن الم تقات المالية والمتمثلة في ك من عقود الخيار ,والعقود

المستقبلية ,والعقود اآلجلة ,وعقود المبادلت من أه مِتجات الهِدسة المالية ,وهي ستخدم في دارة
مختلف المخاطر المالية و غطيتها ,خاصة ما يتعلق بمخاطر اسعار ال ائدة ,مخاطر أسعار الصرف,

ومخاطر أسعار األسه  .كما أن التحوط من الخطر وادا ار ه بالم تقات المالية ب ك أفض يكون من

الحد من التعام في السوق غير مِظمة.

وأن عقود الخيار لها دور فعال في حسين عوائد المح ظة ,كما ساه في حويط المح ظة من

المخاطر المالية ,كما أن الستثمار في عقود الخيار يحتاج الى مبالغ استثمارية أق من التعام

المباشر في األسه  ,ويحقق خيار ال راء مزايا عِدما ي وق سعر السه سعر التِ يذ على العكَ مِه
عِد ساوي سعر السه مع سعر التِ يذ أو يق عِه ,عِدئذ ل يحقق الخيار أي مزايا.

كما ا قت الدراسة مع معظ الدراسات السابقة في استخدامها للمِهج الوص ي التحليلي حيث يعتبر

هو المِهج الوحيد الذى يصلْ لهذا الِوع من الدراسات مث دراسة(العبادلة  )2014 ,ودراسة (الرضيع

 )2015 ,ودراسة (المصري ,)2011,ودراسة (كتاف ولطرش ,)2017,ودراسة (بن لخضر,)2015,
ودراسة ( ,)Das, Abhiman, et al ,2017ودراسة (.)Kim, Huong, et al ,2017
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أما من حيث مجتمع الدراسة فقد ا قت هذه الدراسة في اختيارها لمستثمرين شركات الوساطة العاملة

في بورصة فلسطين كمجتمع وعيِة الدراسة وهذا ما يت ق مع مجتمع وعيِة دراسة عدد من الدراسات

السابقة كدراسة (زعرب ,)2011 ,ودراسة (العويسي ,)2010 ,ودراسة (ابو موسي.)2008 ,

أما بالِسبة ألوج ه الختالف جد بعض الدراسات وجهت سه ال هام للم تقات المالية ,كو ها سبب

في زيادة المخاطر وزحداث األزمة المالية العالمية.

أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أ ها ستطبق على بورصة فلسطين وستركز ب ك
أساسي على مدى فاعلية عقود الخيارات في ِ يط البورصة والتي عتبر من الدراسات الحديثة في
هذا المجال على حد عل الباحثة .
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مقدمة:
شهدت األدوات المالية بص ة خاصة واألسواق المالية بص ة عامة طورات كبيرة ومتسارعة,

حيث أصبحت هذه األسواق المراة العاكسة للحالة القتصادية والجتماعية للدول .وقد أدت هذه
األهمية في جع هذا المجال أرضية خصبة للتجديد والبتكار للكتاب القتصاديين الذين جاو از مرحلة

الوصف والتحلي

لى مرحلة اإلبداع ,خاصة مع ظهور رواد المالية الحديثة الذين أصبْ هذا

الختصاص تيجة إلضافا ه وزبداعا ه طلب الكثير من المعارف والمهارات ن كان على المستوي

القتصادي أو الرياضي وحتى على مستوي التحك بالحاسوب.

عد عقود الخيارات المالية المعاصرة من التطورات الحديثة سبيا في أسواق التعام األجِبي,

وهي وع من أ واع العقود المستقبلية ,أو صورة من صورها .وهي أوراق مالية م تقة ليَ لها قيمة في

َا ها ,وز ما ستمد قيمتها من الورقة المالية ,أو األداة المالية التي يجري عليها اإلختيار ,وعليه ,فالبد
من بيان م هوم هذه العقود المعاصرة ,وبيان

أ ها قب الخوض في اصيلها.

حت عقود الخيارات موقعا ممي از في أسواق المال ,وحصلت عقود الخيارات على هذه المِزلة

المتميزة لما لها من دور كبير في خ يض المخاطرة الِا جة عن التقلبات الكبيرة في أسعار
الستثمارات المختل ة بسبب الظروف المحيطة بتلك الستثمارات َ ,عد عقود الخيارات أفض أداة

مالية من حيث عطائها حوط ا كامالا ضد أي مخاطرة قد تعرض لها لك الستثمارات.

والخيارات هي أدوات دارة مخاطرة ل ثبت األسعار (كالعقود اآلجلة أو عقود المستقبليات) ما

حمي أولئك الذين ي ترو ها ضد حركات األسعار غير المؤا ية وبذات الوقت تيْ له مكا ية حقيق

الربْ من حركات األسعار المؤا ية.
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المبحث األول /ماهية عقود الخيارات
تمهيد:
أدى التغير المستمر في البيئة القتصادية والمالية والستثمارية لى ضرورة البحث عن أدوات مالية
جديدة ,فتقلب األسعار والتضخ وأسعار ال ائدة ,وأسعار الصرف وباقي المخاطر األخرى طلب

البحث عن أدوات جديدة وفر أعلى عائد بأد ى مخاطر ,و ساعد على غطيتها ,من هذه األدوات
عقود الخيار والتي عتبر أداة فعالة لتغطية مخاطر قلب أسعار األصول المالية ,حيث ساعد على
تقال الخطر من طرف لى طرف اخر ,وكلما كا ت درجة قلب أسعار األصول المالية مر عة كلما

زادت فعالية الخيارات في غطية المخاطر المالية.
نشأة عقود الخيارات:
يعد التعام باألركان األساسية للخيارات قديما قدم الحضارات اليو ا ية وال يِيقية والروما ية

والمصرية القديمة (الجبوري )43: 2013 ,والخيارات هي فئة من الم تقات المالية و عد من اللبِات

األساسية للكثير من العقود المالية ,والمكون األساسي ألغراض التحوط ومهمة ليست فقط في
المؤسسات المالية وا ما للمضاربين والمستثمرين على حد سواء( )Dang, 2011:p118والخيار في
األساس هو أداة قلب لعالمة معيِةَ ,ا يحص ك من المخاطر التي تذبذب ضمن فاص زمِي
اء السوق المِتظمة كا ت السوق

معين وقب

تم على عدد محدود من التجار والسماسرة يتبعون

ا حاد جار خيار البيع وال راء وكان التجار والسماسرة يعلِون عبر الصحف المتخصصة عن
استعداده إلبرام الص قات ومساعدة األطراف المختل ة على الت اوض والوصول لى ا اقات ب أن
اريخ التِ يذ وسعر التِ يذ ومقدار العمولة(الجبوري.)284 :2013 ,

شيكاغو

و مث

سِة 1973م قطة مميزة في اريخ أسواق الخيارات ,وَلك عِدما قررت بورصة

اء قس خاص بالتعام بالخيارات التي عد من أحدث ما ابتكره ال كر الستثماري حتى

اآلن ,ب وأصبحت َات أهمية متعاظمة للمتعاملين في أسواق المال وأسواق العمالت ,حيث أعطت

يبعدا جديدا لألدوات المالية وصار باإلمكان المتاجرة بتقلبات األسعار سها والمتاجرة بمؤشرات أسواق
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المال مث  :مؤشر داو جو ز ( )Dow Jonesومؤشر يكاي ( )Nikkeiوبذلك ا سعت أسواق
الخيارات وامتدت لت م أسواق األسه ومؤشرات أسواق األسه واألوراق المالية والعمالت والمعادن
الثميِة وبقية السلع الرئيسية(حبش.)210 : 2011 ,

حيث أصبْ التعام بحقوق خيار العمالت واسع ال ت ار في كافة البورصات العالمية مث

بورصة شيكاغو ولِدن ,وباريَ ,وامستردام وطوكيو ...الخ واألسباب التي حالت دون استعمالها في
زمن مبكر تمث بعدم وفر الخبرات الكافية لدى البِوك لتسعيرها .و ظهر للوهلة األولى أ ها صعبة

ومعقدة وا ما في حقيقة األمر على العكَ من َلك وهي بطبيعتها عمليات اجلة ( )Forwardوعقود

مستقبلية ( )Futureمع فارق هام وهو أن الم تري لعقد الخيار يملك حق الخيار إل مام

العملية(يوسف.)175: 2010 ,
مفهوم عقود الخيارات:

يعرف الخيار بأ ه عقد بين طرفين ,الطرف األول م تري الخيار ,والطرف الثا ي بائع الخيار

أو محرر الخيار .وبموجب هذا العقد يكون للطرف األول "م ترى الحق" الحق في أن ي تري " َا ما

رغب" من الطرف الثا ي "بائع الحق" أي المحرر أو أن يبيع " َا ما رغب" للطرف الثا ي أصال أو

كمية معيِة من عملة ما بسعر معين في اريخ معين وخالل فترة زمِية معيِة حسب ال اق مقاب
عمولة يدفعها الطرف األول للطرف الثا ي(يوسف.)175: 2010 ,

و عتبر الخيارات عق ود ثا وية م تقة من عقود أساسية مِْ لحاملها حق شراء أو بيع عدد من

األسه بسعر محدد  Strick or Exercise Priceوخالل مدة اَ  Expiration Dateمعيِة مقاب

مبلغ محدد يسمي عالوة الخيار (Option Premiumالعربيد.)220 : 2014 ,

ويعرف (الحسِاوي ,والعامري )4: 2009 ,الخيارات عموم ا بأ ها عقود قا و ية مِْ حاملها

الحق ,ولكن ليَ اإللزام ,ل راء أو بيع موجود محدد بسعر محدد في أو قب

اريخ محدد سل ا.

كما يعرف الخيار بأ ه حق استبدال اص معين بأص أخر وَلك بسعر محدد وفى موعد

محدد أو قب محدد(مهدى واخرون.)29: 2007 ,

ويعرف (مهيدات )256 : 2010 ,عقد الخيار بأ ه :عقد بين طرفين ,يعطي لم تريه الحق,

ل اإللتزام ,في أن ي تري أو يبيع كمية من األسه  ,أو من سلعة معيِة ,بسعر ِ يذ معين ,خالل فترة

سريان العقد ,ويدفع م تري الخيار لقاء لقيه هذا الحق مبلغ ا معيِ ا يسمي بـ "ثمن الخيار" وهو مبلغ
بسيط من سعر السه  ,أو من سعر السلعة.

وعقود الخيارات هي عقود يحق بموجبها ِ يذ أو عدم ِ يذ عملية بيع أو شراء أص مالي في

اريخ ل حق وبسعر محدد وقت التعاقد ,وَلك ظير دفع عالوة (مكافأة) للبائع  Premiumعِد

حرير العقد ,ول كون هذه العالوة قابلة للرد س واء
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ملها العقود ,باإلضافة لى

العالوة طردي ا مع المدة ومعدلت العائد على األصول والعمالت التي
مستوي السعر المت ق عليه لتِ يذ العقد وهو ما يعرف بسعر الممارسة  Exercise priceبالمقار ة
بالقيمة السوقية  Market priceلألص

مح

التعاقد والتوقعات الخاصة والتغيرات السعرية لهذا

األص  ,ومن احية أخرى يلتزم بائع حق الخيار بإيداع هامش  Marginلدى بيت السمسرة الذي يت

التعام معه في حالة عدم الحيازة ال علية لألص مح التعاقد أو في حالة عدم وجود رصيد له لدى

بيت السمسرة بما يعادل ِ يذ الص قة (ابراهي .)53: 2010 ,

ويعرفها (فرج )26 : 2007 ,عرف بأ ه أحد أدوات الستثمار الحديثة التي عطي للمستثمر

فرصة للحد من المخاطر التي يتعرض لها ,وعلى وجه الخصوص مخاطر غير أسعار األوراق

المالية التي يمتلكها أو التي يزمع شراؤها أو بيعها في المستقب  ,و سمي هذه العقود "حقوق أو عقود

اختيار" ظ ار أل ها عطي م تري العقد الحق (وليَ التزام) في ِ يذ العقد أو عدم ِ يذه ,وَلك ظير
مبلغ معين غير قاب للرد يدفع للطرف الثا ي (محرر القعد) على سبي التعويض أو المكافأة.

وعقود الخيار هي بطبيعتها عمليات اجلة ,وعقود مستقبلية مع اختالف هام وهو أن الم ترى

لها يملك حق الخيار إل مام العملية .و ظ ار ألن م ترى حق الختيار له الحق في ِ يذ عقد الختيار
وعدم ِ يذه فإ ه يدفع لمن أعطاه هذا الحق (محرر الختيار) مكافأة غير قابلة للرد مث قيمة شراء

حق الختيار ول يعطي اختيار ال راء لحامله حق ا مباش ار في ملكية المِ أة أو أرباحها طالما ل يت
ِ يذه(صافي ,والبكري.)127: 2012 ,

ومن خالل التعاريف السابقة ستِتج أن عقد الخيار هو

اق بين طرفين يمِْ لحامله الحق

وليَ اإللزام في شراء أو بيع األص مح التعاقد ,مقاب دفع مكافأة غير قابلة للرد ول يعتبر جزء من

الص قة َ ,مث سعر عقد الخيار.

تنظيم سوق عقود الخيارات المالية:
ن حدى ال روط لتوفر السالمة للمصادر المالية والقتصادية هو وفر أسواق خيارات رئيسة

ساه ب ك كبير في وفر خيارات مالئمة ويجب أن كون هذه األسواق ك وءة و تميز بسرعة

الستجابة وب ك حيوي لسد طلب المستثمرين و ِمية هذا الطلب لديه  ,وعموما هِاك وعان ألسواق

الخيارات هما:

أوالً :سوق الخيارات الموازي
في هذا السوق ل وجد هِاك قاعدة معيِة ِظ المتاجرة بالخيارات َ أن الص قات ِظ بأي
حج بين األطراف المتعاقدة مث المصارف والزبائن أو بين مصرفين ,و ت المتاجرة فيه بأ واع

مختل ة من الخيارات مث العمالت وأسعار ال ائدة ومؤشرات األسه في السوق .وفى هذا السوق يت
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الت اوض على السعار وال روط األخرى بين األطراف المتعاقدة فيعطي ك طرف أسعاره وشروطه
التي يراها مِاسبة له (محمد ,وجوان.)26 :2007 ,

و ت ال صالت في هذا السوق من خالل الها ف او ال صالت اللكترو ية ,ويحتوي هذا

السوق على التجار الذين ير بون لبيع صدارات جديدة كضما ات مباشرة لصرف الوحدات ال ائضة
وهذا ما يعرف بالوضع المباشر ,باإلضافة لى احتواء هذا السوق على السماسرة.

ويتميز هذا السوق بمجموعة من الخصائص هي ( العلي:( 46 :2009 ,

 .1ن سوق الخيارات الموازي هو سوق خاص َ ل يحتاج العامة أو المستثمرون لى معرفة أي

الص قات قد اكتملت.

 .2كون قوا يِه هي قوا ين المجاملة والصدق و جد المؤسسات التي ل تكيف مع هذا الوضع ا ها
غير قادرة على يجاد ظراء تاجر معه .

 .3ن مدة الخيارات وشروطها يمكن صميمها وفق ا للحاجات المحددة للطرفين.
ل ن العيب الساسي لهذا السوق هو وجود مخاطر الحساب الدائن.
ثانياً :سوق الخيارات المنظمة
افتتْ هذا السوق ألول مرة في  26يسان  1973عِدما بدأت بورصة الخيارات لهيئة شيكاغو
بالتعام مع خيارات ال راء وبعدها أضافت أول خيار بيع في حزيران عام 1977م.

ن ال رق بين سوق الخيارات الموازي وسوق الخيارات المِظمة هو أن األخير يتطلب وفر قاعة

مادية للتداول و حديد القوا ين واأل ظمة و قييَ العقود وبالخصوص اريخ الستحقاق وسعر التِ يذ,

وهذا يجع الخيارات قابلة للتسويق مث األسه َ يستطيع حام الخيار بيع الخيار قب

اريخ ال تهاء

ويستطيع كا ب الخيار التخلي عن التزاما ه ب راء أو بيع الموجود مح التعاقد من خالل ِظي ص قة
ق ال في بورصة الخيارات ,والختالف اآلخر هو وجود مؤسسة سوية الخيارات للبورصة المِظمة.

ولقد وضعت بورصة الخيارات لهيئة شيكاغو جميع هذه الجراءات فجعلت من الممكن سويق

الخيارات ومهدت الطريق للبورصات األخرى للقيام بذلك العم (محمد ,وجوان.)47 : 2007 ,
خصائص عقود الخيارات:

يحدد (مهيدات )256: 2010 ,خصائص عقود الخيارات المالية المعاصر بجملة من الخصائص
يمكن جمالها في الِقاط التالية:

 يعد الخيار ورقة مالية م تقة ,ستمد قيمتها من مادة الخيار المذكورة في العقد (أسه  ,وسِدات ,أوأي ورقة مالية أخري).
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 كون وقعات طرفي العقد مختل ة أمام ما يمكن أن يؤول اليه الوضع بخصوص مادة الخيارالمذكورة ,وزل ما

التعاقد أصالا َ ,يتوقع طرف ار اع سعر السه خالل مدة الممارسة ,فيقدم على

شراء حق ال راء ,ويتوقع الطرف اآلخر عدم جاوز السعر السائد (القيمة السوقية وقت التعاقد) ,فيقدم

على بيع حق ال راء ,أمالا في ال وز بالمكافأة.

 -ن عقد الخيار غير ملزم لصاحبه ,وز ما يعطيه الحق في أن يختار ِ يذ الص قة أو عدم ِ يذها,

و ظير هذا الحق فإ ه يدفع ثمن هذا الخيار.

 -يدفع ثمن الخيار للجهة التي حررت (أي باعت) عقد الخيار ,و كون ملتزمة بتِ يذه ,عِدما يرغب

م تريه ممارسته للحق الذي اشتراه.

 -عقود الخيارات قابلة للتداول ,بمعِي أن صاحب الخيار يحق له أن يبيعها لطرف اخر ,بثمن مسمي

بيِهما.

 -خسائر م تري الخيار محدودة (قيمة المكافأة) ,وأرباحه غير محدودة ,فهي م توحة لم تري خيار

ال راء ,زيد مع ار اع القيمة السوقية للسه  ,ومغلقة لم تري خيار البيع ,زيد مع ا خ اض القيمة

السوقية للسه لى أن ص

لى الص ر ( ظريا).

 مكن عقود الخيارات أصحابها من مكا ية الدخول في ص قات ضخمة في المستقب  ,ول يدفع منقيمتها ل حق الخيار ,لتِ يذ لك الص قات في المستقب  ,أي أ ها عمليات ل ستهدف أكثر من

المضاربة على فروق األسعار.

 أ ها وفر أربع حالت عام ممكِة هي(صافي والبكري:)138-137: 2012 , شراء حق ممارسة شراء.
 شراء حق ممارسة البيع.
 بيع حق ممارسة البيع.

 بيع حق ممارسة ال راء.
 -امتالك األوراق المالية المذكورة في عقد الخيار ليَ هدف ا ,ب

يت التعام

في الغالب بال رق

السعري ,وزَا أصر طرف على الستالم ,وهو أمر غير وارد غالب ا ,يقوم الطرف اآلخر ب رائها بسعر
السوق السائد وقت التِ يذ ,وهو السعر سه الذي يت احتساب ال رق بِاء عليه ,فتكون المحصلة
واحدة ,وزَا كان التعام على مؤشر كان الستالم أو التسلي مستحيالا.
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العوامل المؤثرة في أسعار عقود الخيار:
توقف عقود الخيار على قيمة العالوة التي ي رض من قب البائع على الم تري ومن أه العوام
التي ؤثر على حج هذه العالوة ما يأ ي(يوسف:)192-191: 2010 ,
 .1السعر السوقي للسهم :ن لمستوى سعر السه أثير مباشر على القيمة السوقية لخيار ال راء فأي
زيادة في هذا السعر ؤدي لى زيادة القيمة السوقية لهذا الخيار والعكَ في حالة اإل خ اض أما في

حالة خيار البيع فإن خ اض سعر السه في السوق يزيد من القيمة الحقيقية لهذا الخيار وبالتالي

زيادة القيمة السوقية لهذا الخيار والعكَ في حالة اإل خ اض.

 .2سعر الممارسة أو التنفيذ :لسعر الممارسة أو التِ يذ أثير مباشر أيض ا على القيمة الحقيقية هذا
يعِي أ ه في ظ سعر معين للسه فإن خيار ال راء َو سعر الممارسة المِخ ض أكثر كل ة من

خيار ال راء َو سعر الممارسة المر ع ,أما فيما يتعلق بخيار البيع فإن خيار البيع َو سعر الممارسة

األعلى أكثر كل ة بالِسبة للمستثمر.

 .3تاريخ التنفيذ :لعقود الخيار قيمة زمِية وهي ال رق بين القيمة السوقية لإلختيار والقيمة الحقيقة,
وللمدة الحقيقة من حياة الخيار أثير على القيمة الزمِية للخيار ويكون لعقد الخيار قيمة زمِية َا

كا ت هِاك فترة زمِية متبقية بلوغ اريخ التِ يذ فبالِسبة لمحرر العقد يطلب ثمن أو مكافأة أكبر كلما
طالت المدة المتبقية من حياة الخيار أي كلما كان لعقد الخيار قيمة زمِية أكبر.

كلما متد اريخ ِ يذ الخيارات لمدة أطول زدادت مكا ية قلب سعر الموجود مح التعاقد وبالتالي
زداد احتمالت الربْ أو الخسارة لطرفي التعاقد أي زداد المخاطر و تيجة لذلك فإن سعر الخيار

(بيع أو شراء) سيزداد لتعويض المخاطرة المر عة الِا جة عن طول مدة العقد .

 .4المدة المتبقية من حياة الخيار :للمدة المتبقية من حياة الخيار أثير على القيمة الزمِية للخيار
فبإفتراض وجود خيارين متماثلين في مختلف األوجه فيما عدا المدة المتبقية حتى هاية الخيار ,فإن

ثمن الخيار الذي مد ه المتبقية أكبر بالمقار ة باآلخر يكون ثمِه أعلى ,ويرجع َلك لى اوت القيمة

الزمِية .فكلما زاد الِطاق الزمِي للخيار زادت المخاطر بالِسبة للبائع لذلك فهو يطلب ثمن أو مكافأة

أعلى فالبد على صاحب هذا الخيار أن يعرف أن عِصر الزمن ليَ في صالحه بمعِى أن القيمة
الزمِية صبْ ص ار عِد اريخ اَ الخيار ,بيِما على العكَ فإن البائع يست يد من مرور الزمن كما

يالحظ ان القيمة الزمِية للخيار ضمح او ِخ ض بسرعة في األسابيع القليلة األخيرة من حيا ه

مقار ة ببداية حياة الخيار.
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 .5درجة التقلب في أسعار السهم :يعتبر قلب سعر السه مح العقد متغي ار أساسي ا يحدد سعر
اإلختيار ,فالتقلبات الكبيرة في سعر السه عِي وجود فرصة أفض أمام الم تري لتِ يذ اإلختيار
و حقيق أرباح على حساب المحرر وهذا يعِي بالضرورة مطالبة المحرر بمكافأة أكبر على اإلختيار

على مث هذه األسه لتعويضه عن المخاطر في ظ وجود فرصة سامحة لتِ يذ اإلختيار.

 عد هذه العوام األربعة السابقة األكثر أثي ار في حديد القيمة السوقية لعقود الخيار كما يوجد
عاملين هما أق

أثي ار مقار ة بالعوام األخرى وهما سعر ال ائدة والتوزيعات الِقدية.

 .6أسعار الفائدة :كلما كا ت مستويات ال ائدة مر عة كا ت مكافأة ختيار ال راء كبيرة ومكافأة ختيار
البيع صغيرة والعكَ في حالة خ اض أسعار ال ائدة.

 .7التوزيعات النقدية :ن جراء التوزيعات الِقدية قل من قيمة المكافأة التي يدفعها الم تري عِد
شرائه للعقد.


مما سبق يتتضْ أن عقود الخيارات تصف بالِمطية سواء في الحج أو اآلجال  ,فمواعيد

بيعها كون معلِة مسبق ا ومحددة ومعروفة لدى المتعاملين ,كذلك أسعار التِ يذ مطية
ومعروفة األمر الذي سه بيعها  ,فالِمطية في عقود الخيارات كسبها سيولة كبيرة ومن ث
قبال واسع من قب المستثمرين للتعام عليها.



أنواع عقود الخيارات:
ل يقتصر عقد الخيار على صورة واحدة ,وز ما تعدد و ختلف صوره بحسب طبيعة العملية أو

محلها أو بعض اثارها و تمث فيما يلي:

أوالً :أنواع عقود الخيار بالنظر إلى نوع الخيار محل العقد
 .1عقد خيار الشراء(مهيدات:)256: 2010 ,

يكون عقد خيار ال راء عِدما يعطي للطرف األول أي الم تري الحق بأن ي تري أصال معيِا بكمية

معيِة وبسعر معين وفي اريخ معين َا ما رغب من الطرف الثا ي أي المحرر أو من خالل فترة
زمِية معيِة حسب اإل اق وَلك مقاب حصول الطرف الثا ي (المحرر) من الم تري على عالوة

معيِة حددها شروط العقد ,وبالم هوم اعاله لخيار ال راء يكون محرر الخيار ملزم ا ببيع األص مح
العقد وفق ال روط التي يضمِها وَلك َا ما رغب م تري الخيار بتِ يذ العقد.
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 .2عقد خيار البيع:
يقصد بخيار البيع عِدما يكون لطرف الحق في أن يبيع َا ما رغب للمحرر(البائع) خيار بيع أصول

بسعر محدد في اريخ محدد ,وَلك مقاب حصول المحرر من البائع على عالوة معيِة حددها شروط

العقد والتي تراوح عادة بين  %5-1من قيمة العقد .ولدى المستثمر البائع دافع للتعاقد لتوقعه

ا خ اض قيمة األص خالل فترة العقد وبهذا الم هوم يصبْ محرر خيار البيع ملزما بأن ي تري من
بائع الخيار ووفق ال روط التي يتضمِها َلك العقد وفي حالة رغبة البائع في ِ يذ العقد (عبد القادر

.)245 :2010,
ثانياً :أنواع عقود الخيار بالنظر إلى تاريخ التنفيذ
أ .الخيارات األمريكية :عقد الخيار األمريكي هو َلك العقد الذي يعطي لم تري الخيار الحق في
شراء أو بيع األصول من طرف اخر(محرر الخيار) بسعر مت ق عليه مقدم ا على أن يت

التِ يذ في أي وقت خالل ال ترة التي متد مِذ برام العقد حتى التاريخ المحدد إل تهائه و اريخ
اإل تهاء ,يمث

اريخ تهاء فترة صالحية الخيار األمريكي(.)Neftci S, 2008 :85

ب .الخيارات األوربية :عقد الخيار األوربي هو َلك العقد الذي يعطي لم تري الخيار الحق في
شراء أو بيع األصول بسعر مت ق عليه مقدم ا ,ل أن التِ يذ يكون محدد وهو اريخ
الستحقاق فقط). (Najatulla S. 2004 , 8-9

ثالثاً :أنواع عقود الخيار حسب التيطية
أ .عقود الخيار المغطاة :عقود الخيار المغطاة هي عقود ِطوي على ملك أسه مح العقد ليت
سليمها ,وعقود الخيار المغطاة أق خطورة بكثير من عقود الخيار غير المغطاة ,أسوء ما يمكن أن

يحدث هو أن المستثمر أو بائع عقد الخيار هو مطالب ببيع األسه بأسعار أق من قيمتها السوقية.

ب .عقود الخيار غير المغطاة  :هي عقود ل يمتلك فيها محرر العقد (البائع) لألصول موضوع العقد,
ولذلك َا ختار م تري العقد التِ يذ فإن البائع سيضطر لى شراء األص من السوق ث سليمه لى

الم تري (أ ور.)5: 2011 ,
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رابعاً :أنواع عقود الخيار على أساس الربحية
و م فيما يلي:

أ .خيارات الشراء المربحة :يكون خيار ال راء مربْ َا كان السعر السوقي أكبر من سعر التِ يذ

المحدد في العقد (خريوش ,وأخرون.)175-174: 2010 ,

ب .خيارات الشراء غير المربحة :ويكون خيار ال راء غير مربْ َا كان السعر السوقي أق من سعر
التِ يذ (خصاو ة.)231 : 2011 ,

ج .خيارات الشراء المتعادلة :يكون خيار ال راء متكافئَ ,ا ساوى سعر السوق مع سعر التِ يذ

(أ ور.)3 :2011 ,
مزايا وعيوب عقود الخيارات
أوالً :م ازيا عقود الخيارات
 .1حقيق العوائد من فروقات األسعار عِد قلبها في فترات قصيرة.

 .2التحوط من قلبات السوق وبالتالي ستخدم الخيارات لتجاوز او لتح يف مخاطر السوق.

 .3ســمْ للم ــاركة فــي حركــات األســعار مــن دون خســارة كميــة كبي ـرة مــن األم ـوال الالزمــة لل ـراء.

(العامري. )454 :2010 ,

 .4في حالة بيع السه تمكن من كسب قسط خيارات البيع في حالة عدم البيـع او البقـاء فـي المكـان
سه .

 .5الجمع بين عقد ال راء وعقد البيع أي يصبْ عقد الم تري للبائع وعقد البائع للم تري.
ثانياً :عيوب عقود الخيارات

 .1عقود خيار الشراء وسيلة للت عب باألسعار :فإَا لجأ كبار التجار لى البيع على المك وف وهو
يتوقع ا خ اض السعر ,فإن غيره من التجار غالبا ما يحاكو ه في هذا السلوك بإعتباره قائدا  ,األمر
الذى يتر ب عليه ا جاه السعر لى الهبوط .وبالرغ من َلك وألن التاجر يتوقع قلب السوق و غير
ا جاهات األسعار فإ ه يلجأ لى بيع عقود الخيارات ,وبأسعار زهيدة يغرى المستثمرين على ال راء رغ

أ ه غير راغب في سلي األوراق في مث هذه الظروف ,كون أ ه لن يطالبه أحد بتسلي األوراق مال
ير ع سعرها وهكذا يتالعب محرر الخيار باألسعار حسب مصلحته(بوقاعة ,وبرارمة.)109: 2015 ,
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مصلحة المتعاقدين المتبادلة :ن كافة العقود المتعارف عليها غايتها

حقيق مصالْ متبادلة للطرفين ,وشبه متواز ة من حيث الربْ والخسارة ,لكن األمر في عقود الخيارات

مختلف ,حيث أن ك مكسب يحققه أحد طرفي العقد يمث خسارة للطرف اآلخر وبمعِي اخر فإن

مكسب م تري الخيار هو َا ه خسارة بائعه ,والمكسب الذى يحققه بائع الخيار هو َا ه خسارة
الم ترى ,ولذلك هذا الِوع من العقود يخالف كافة ال واع ما كان على سبي القمار.

 .3تؤثر عقود الخيارات سلبيا على توزيع الثروة :و تمث اثارها السلبية على وزيع الثروة بين الفراد

فيما يلي:
 -المكاسب في عقود الخيارات مث خسارة.

 -عقود الخيارات سبب في رواج المضاربة في السوق المالي.

 .4تؤثر عقود الخيارات سلبيا على االنتاج ويتجلي هذا من خالل استخدام المستثمرين لها كأداة
حوطية حميه من مخاطر قلبات األسعار (بوقاعة ,وبرارمة.)109: 2015 ,
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المبحث الثاني/عقود الخيارات وإدارة المخاطر المالية

تمهيد:
زايد الهتمام بإدارة المخاطر المالية في العقود الخيرة ,كِتيجة لال تاح القتصادي المتسارع في

أسواق المال خاصة في القطاعات المصرفية ,وَلك بهدف التحوط من التأثيرات الخارجية
لالستثمارات ,في ظ التقلبات ال ديدة في أسعار ال ائدة وأسعار العمالت والسه والسِدات.

و عتبر عقود الخيارات من أه الم تقات المالية المستخدمة في دارة المخاطر المالية ,حيث يعتبر

أحد أه أهداف ادارة المخاطر في مؤسسات التموي هو التحوط من خسائر غير مقبولة ,والتأكد من
مراقبة األخطار ,خاصة عِدما تجاوز هذه األخطار سقوفا معيِة ,ليت
الالزمة لتخ يضها لى أد ي مستوى ممكن.

حديد السياسات المالية

المخاطر المالية:
ل حظ ظاهرة المخاطر بتعريف موحد بين المهتمين بدراستها و حليلها ,حيث اختل ت التعاريف

طبق ا للبيئة التي يِتمي ليها الباحث ,والهدف الذي يسعي لى حقيقه وكذا الزاوية التي يِظر مِها
لى ظاهرة المخاطرة.

حيث عرف المخاطر المالية بأ ها مجموعة الحداث المالية غير المالئمة أو غير المرغوب فيها

والتي ِصب على وعاء دخ الستثمار فتلحق به قد ار من الخسارة المالية تراوح حد ها بعا لدرجة

الخطر ومداه(براق ,وصاطوري.)29 : 2006 ,

كما يعرفها (حماد )356 :2013,بأ ها فرصة كبد أَى أو لف أو ضرر أو خسارة كون قابلة

للقياس الكمي.

و رى الباحثة المخاطر المالية بأ ها أي مخاطر مر بطة بأي شك من أشكال التموي أو الستثمار أو

المخاطر المتعلقة بالتدفق الِقدي لل ركة.
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أنواع المخاطر المالية:
تضمن المخاطر المالية جميع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة
دارات البِوك وفقا لتوجه

بالبِوك ,وهذا الِوع من المخاطر يتطلب رقابة وزشرافا مستمرين من قب
وحركة السوق واألسعار والعمولت واألوضاع القتصادية والعالقة باألطراف األخرى َات العالقة.

و حقق البِوك عن طريق أسلوب دارة هذه المخاطر ربح ا أو خسارة ,ومن أه أ واع المخاطر المالية

ما يلي(قِدوز:)13 :2013 ,
 .1المخاطر االئتمانية:

عرف المخاطرة الئتما ية بأ ها مخاطرة أن يتخلف العمالء عن الدفع ,أي يعجزون عن الوفاء

بالتزاما ه بخدمة الدين ,ويتولد عن العجز عن السداد خسارة كلية أو جزئية ألي مبلغ ميقرض لى
الطرف المقاب .
و ِ أ المخاطر الئتما ية في المصارف تيجة لعدم سداد التموي في اريخ استحقاقه بسبب ما

لعجز سببه التعثر أو اإلفالس ,أو مماطلة متعمدة ,وفى هذه الحالة يلجأ المصرف لى الضمان
بإعتباره مالَا امِا ,وقد ِ أ لك المخاطر تيجة أخطاء من العاملين في دائرة التموي  ,أو لعدم وجود
دريب كافي و قص في خب ار ه  ,أو لعدم وفر سياسة ائتما ية رشيدة لدى المصرف مع ضعف في

الجراءات الرقابية عليها ,كما أ ها الزم الئتمان المصرفي ب ك مستمر ,ب ما يتحقق من ربْ هو
ا ج عن التعام الكفء مع لك المخاطر الذي يقوم على ثالثة أركان تمث في ما يلي(مسمْ,

:)71: 2015

 .1مراجعة المخاطر الئتما ية :و هدف لى المراجعة الدورية للعملية الئتما ية للتحقق من مدى
اللتزام بالسياسات والجراءات والمعايير الئتما ية ,و قيي مدى التعرض للمخاطر الئتما ية ,و قدي
قارير بذلك لى الدارة العليا للمصرف.

 .2حلي المخاطر الئتما ية :و هدف لى قيي للعِاصر الكمية والِوعية المؤيدة لجدارة العمالء في

الحصول على الئتمان ,و قيي لحتمالت استرداد الدين ما وفق ا لقدرة المقترض على حقيق دفقات
قدية ك ي لسداد أص الدين وفوائده ,وزما تيجة للتسيي ال وري للضما ات.
 .3دارة المخاطر الئتما ية :و هدف لى استخدام المصرف لكافة الوسائ لتِمية

اطا ه ورقابتها في

مِْ الئتمان ,ويتكون َلك من الست ار يجية الئتما ية (سياسات واجراءات مِْ الئتمان) ,و ِظي
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الوظي ة الئتما ية (عملية مِْ الئتمان وصرفه ,ومتابعته ,ورقابته ,و حصيله) ,والسياسات المحاسبية
للقروض ,وزعداد التقارير عِها.

ويمكن قياس المخاطر الئتما ية بالمعادلة التالية:
التسهيالت الئتما ية قصيرة األج
اجمإلى الموجودات

=%

قيَ هذه المعادلة مدى قدرة المصرف على وظيف أمواله (الموجودات) في عملية التموي  ,حيث

ا خ اض قدرة المصرف على وظيف أمواله يؤدي لى ا خ اض في العائد على الموجودات ,كما عتبر

هذه الِسبة من أبرز مؤشرات قياس جودة األصول ,و التي عكَ ا جاه درجة المخاطرة في المح ظة
الئتما ية في ظ التطورات القتصادية والسياسية ,حيث يرافق استمرار الِمو في التسهيالت الئتما ية
راجع في سبة التسهيالت المتعثرة مقار ة مع السِوات السابقة.
 .2مخاطر السيولة:
تحدد من خالل مدى دقة اإلدارة في قدير الحتياجات من السيولة بحيث ل ضطر المؤسسة
لى البيع السريع لألوراق المالية بما يتر ب على َلك من مخاطر وخسائر .ولمخاطر السيولة ثالثة

جوا ب ,األول قص شديد في السيولة ,الثا ي احتياطي السالمة الذي وفره مح ظة األصول السائلة
والثالث القدرة على دبير األموال بتكل ة عادية .ويِتج عن الحالة األولى أي الِقص في السيولة

اإلفالس ,أي أ ها مخاطرة قا لة(قِدوز.)13 :2013 ,

و عد السيولة الِقدية وشبه الِقدية و وفيرها من األهداف األساسية التي سعي المصارف على

وفيرها لألسباب التالية(مسمْ:)71: 2015 ,

 .1السيولة لمقابلة سحب الودائع :فهي مكن من مواجهة سحب الودائع بجميع أ واعها ,فقد يت

السحب مِها بدون مقدمات أو دلئ أو مؤشرات عطي لإلدارة فرصة لتدبير السيولة الكافية لمواجهة
طلبات السحب.

 .2السيولة ألغراض لبية القروض والسل يات :حيث زيد الحاجة للسيولة تيجة لزيادة الطلب على
القروض بدرجة أكبر من ال خ اض في الودائع ,ولتجِب هذا الوضع يحت ظ المصرف بأصول سائلة
لتلبية احتياجات العمالء المؤكدة السحب ,فإَا زادت القروض بدرجة أكبر من الودائع وكا ت الدارة
توقع َلك ,فالبد من دبير موارد ضافية لمقابلة الزيادة في القروض والسل يات كمصدر موي .
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ويمكن قياس مخاطر السيولة بالمعادلة التالية:
الموجودات السائلة
اجمإلى الودائع

=%

ويعتبر هذا المؤشر على مدة التوافق في اجال الستحقاق بين التزامات المصارف قصيرة األج
ي
وأصولها السائلة ,بحيث كون قادرة على مواجهة لك اللتزامات دون الوقوع في أزمات السيولة.
 .3مخاطر العائد على الموجودات:
يعتبر الهدف الساسي لإلدارة هو عظي ثروة المالك من خالل عظي سعر السه العادي

للمؤسسة ,و عتمد على قدرة المؤسسة على حماية يرادا ها و موها لتولد ايرادات أكثر ربحية ,ويتحقق

َلك من خالل استخدام مخ ات مخاطر الئتمان للحد من مخاطر المحافظ الئتما ية ,والذي كون
المحصلة الِهائية لها حسين القيمة للمالك ,والمحافظة على قيمة المؤسسة.

ويقيَ معدل العائد على الموجودات مدى فعالية اإلدارة في استخدام الموارد المتاحة ,ومدى

قدر ها على حقيق العوائد من األموال المتاحة من مختلف المصادر التمويلية ,وبالتالي فهي عكَ
أثر األ طة الت غيلية والتمويلية ,ومدى ك اءة اإلدارة في رس سياستها الستثمارية والتمويلية .ويمكن

قياس معدل العائد على الموجودات بالمعادلة التالية(مسمْ:)78 :2015 ,
صافي الدخ بعد الضريبة
اجمالي الموجودات

=%

و ستخدم هذه الِسبة للحك على ك اءة اإلدارة في استغالل اصول المصرف ,فكلما زاد معدل العائد
على الستثمار كلما أصبْ المصرف اكثر أما ا.
 .4مخاطر أسعار الفائدة:
وهي المخاطر الِا جة عن عرض المِ أة للخسائر تيجة حركات معاكسة في أسعار ال وائد

في السوق ,والتي قد يكون لها األثر على عائدا ها والقيمة القتصادية ألصوله .ن ار اع أو ا خ اض

سعر ال ائدة له أثير معاكَ على أسعار األوراق المالية .فار اع سعر ال ائدة يؤدي لى ا خ اض
أسعار األسه والسِدات ألن المستثمر العادي في هذه الحالة سوف ي ض بيع األوراق المالية التي
يملكها ووضع ثمِها كوديعة في البِك مثال در عليه عائدا أكبر .وزن أي غيير في أسعار ال ائدة

سوف يكون له أثير على أسعار األوراق المالية طويلة األج ب ك أكبر من أثيره على أسعار
األوراق المالية قصيرة األج (قِدوز .)13 :2013 ,
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و ِ أ هذه المخاطر بسبب (مسمْ:)73: 2015 ,

عدم المواءمة ما بين استحقاق األصول والمطلوبات ,وبالتالي اختالف كل ة اعادة التموي أو

الستثمار.

قدي المصرف لقرض بسعر ال ائدة السائد اآلن مغطي بتموي حص عليه بسعر فائدة مر ع ,ث

اضطراره خالل أج القرض لى اعادة مويله بسعر فائدة أعلى ,فإَا كان سعر ال ائدة على القرض
ثابتا مع ار اع سعر عادة التموي فإن عائد المصرف سيِخ ض بسبب عدم وافق أج القروض مع

أج الودائع.

كما يوجد عدة أ واع ألسعار ال ائدة(الِعيمي)45: 2010 ,

 .1سعر ال ائدة السمي :وهو السعر الذي تقاضاه المصارف من عمالئها لقاء اقراضه مبلغ ا معيِ ا
من المال ,أو السعر الذي دفعه المصارف لعمالئها على أمواله المودعة لديها.

 .2سعر ال ائدة الحقيقي :وهو ال رق بين سعر ال ائدة السمي والتضخ .

 .3سعر ال ائدة المتوقع :وهو ال رق بين سعر ال ائدة السمي والتضخ المتوقع.
ويمكن قياس مخاطر سعر ال ائدة بالمعادلة التالية:

الموجودات َات التأثير بأي قلب فى أسعار ال ائدة
المطلوبات َات التأثير بأي قلب فى أسعار ال ائدة

=%

و ستخدم هذه الِسبة لقياس مدى قدرة المصرف على الحت اظ بمستويات مقبولة من السيولة لمواجهة
عمليات التموي او سحوبات العمالء .
ادارة المخاطر:
ختلف وجهات ظر الكثير من الباحثين والقتصاديين في م هوم دارة المخاطر ل أ ه في

الِتيجة يت قون على أن دارة المخاطر هي حديد ومتابعة ومراقبة المخاطر لإلبالغ عِها والتحك فيها

للحد من اثارها السلبية.

عرفت دارة المخاطر بأ ها مدخ علمي للتعام مع المخاطر بتحديد الخسائر المحتملة و صمي
و طبيق الجراءات

التي قل

حدث(ال مري.)41 :2013 ,

حصول الخسارة أو التأثير المالي للخسائر
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ويعرفها (قِدوز )13 :2013 ,بأ ها عبارة عن مِهج أو مدخ علمي للتعام مع المخاطر
البحتة عن طريق الخسائر العارضة المحتملة و صمي و ِ يذ اجراءات من شأ ها أن قل من مكا ية

حدوث الخسارة أو األثر المالي للخسائر التي قع لى الحد األد ي.

كما عرف بأ ها عملية حديد و قيي وزدارة ومراقبة األحداث أو الظروف المحتملة ,وَلك بهدف

زويد دارة المِ أة بتأكيد معقول فيها يتعلق بإ جاز و حقيق أهداف المِ أة المخطط لها(مسمْ,

.)25 : 2015

ويعرفها (رزيق )301 :2017 ,بأ ها ِظي متكام يهدف لى التوص

لى وسائ

دارة

محددة للتحك في الخطر والحد من كرار حقق حدوثه والتقلي من حج الخسائر بأفض الوسائ

وأق التكاليف عن طريق اكت اف المخاطر و حليلها ,وقياسها ,و حديد وسائ مجابهتها مع اختيار

أ سبها لتحقيق الهدف المطلوب.

و عرفها الباحثة بأ ها عبارة عن ِظي متكام من مهامها التعرف على ال حرافات التي قد

حدث أثِاء العم المصرفي ,ومجابهة المخاطر بأفض الوسائ وأق التكاليف من خالل وضع

اجراءات رقابية تضمن ق المخاطر لجهات أخرى من خالل التأمين على التسهيالت الئتما ية أو
جِبها من خالل التحوط من المخاطر التي قد ط أر في المستقب  ,أو قليلها من خالل متابعة عمالء

المصرف ,ودراسة الظروف المحيطة به .
المحافظ المالية:
مث المح ظة الستثمارية مزيج ا من األدوات الستثمارية حقيقية كا ت أو مالية ,سمْ بتحقيق
عددا من األهداف ,كون أن المستثمر يسعي دائما لى حقيق أعلى عائد في ظ مستوى معين من
المخاطرة ,أو حقيق أق درجة من المخاطرة في ظ مستوى معين من العائد.
و عرف ا لمحافظ المالية ب ك عام بأ ها ك ما يملكه ال رد من أصول حقيقية أو مالية من أج

ِمية قيمتها السوقية(المومِي.)29 : 2007 ,

كما يعرفها (صافي والبكري )204: 2012 ,بأ ها ك ما يملكه المستثمر من أصول وموجودات
استثمارية يكون الهدف من امتالكه هو ِمية القيمة السوقية لها أو المحافظة على القيمة الجمالية

للثروة.
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كما عرف بأ ها مجموع ما يملكه المستثمر من أصول وموجودات شريطة أن يكون الهدف من
هذا المتالك هو ِمية القيمة السوقية لها(بومدين.)90 :2015 ,
كما عرف المحافظ المالية ب ك

خاص بأ ها لك المح ظة التي تكون جميع أصولها من

استثمارات مالية فقط كاألسه والسِدات والعمالت ,فهي ختلف عن المح ظة بم هومها العام
باقتصارها على الستثمار في األوراق المالية .لذا فعِد طالق مصطلْ المح ظة الستثمارية فإ ه يراد

به مح ظة األوراق المالية(بومدين.)91 :2015 ,

ويعرفها (الداغر )203 :2007 ,بأ ها مجموعة من األصول المالية (الستثمارات) و حل

ظرية

المحافظ  Portfolios Theoryكي ية اختيار المح ظة الك ؤة ,و التي حقق أفض عائد في ظ
مستوى معين من المخاطر أو أق درجة مخاطر في ظ العائد سه.

ومما سبق يتضْ بأن المح ظة المالية كون جميع اصولها الستثمارية مالية فقط بمعِى أن الستثمار

يكون باألوراق المالية(سِدات ,أسه  ,او الم تقات المالية) التي من شأ ها حقيق أعلى عائد بأق
مخاطرة .
أهداف بناء المحافظ المالية:

 .1المحافظة على رأس المال األصلي ,فالستثمار في ظروف عدم التأكد يحم مخاطر تعدي فقدان
العائد المطلوب ,بإ جاه آك رأس المال ,لذلك فإن المح ظة ساعد في الح اظ على رأس المال
األصلي عن طريق ِويع األوراق و التي بدورها ِوع درجة المخاطر والعائد.

 .2حقيق مستوي مقبول من السيولة َ ,أن اختيار مكون سبي مستقر من األوراق المالية َات الدخ

الثابت (مثالا السِدات) فضالا عن األوراق سريعة التسويق (أسه ال ركات الكبرى) في أسواق التداول,
ك ي بتوفير دفق قدي مستمر عِد الحاجة لى التغيير في المح ظة الستثمارية.

 .3مو رأس المال المستثمر :يستهدف مديرو المحافظ زيادة حج رأس المال المستثمر من خالل

عملية التِويع واختيار اوراق المِ آت َات الِمو المحتم مستقبالا ,فالعائد الذى حققه المح ظة ل
يعكَ زعه د ية المخاطر ب

ِمية العوائد في الوقت سه (الداغر.)204 :2007 ,
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نماذج تقييم المحافظ المالية:
هِاك وعان من األساليب لقياس و قيي المحافظ المالية وهما:
 .1األسلوب البسيط:

وهو األسلوب الذي يعتمد على احتساب معدل العائد على األموال المستثمر كأساس لتحديد ك اءة
أداء شركة الستثمار ,والذي يعتمد على المعلومات المِ ورة عن قيمة األص الصافية للسه وكذلك

األرباح اليرادية والرأسمالية الموزعة ,دون الخذ بعين العتبار البيا ات الخاصة بدرجة المخاطر
واألمان لهذه الستثمارات(ال شبيب )320 : 2012 ,ويت التعبير عِه بالمعادلة التالية(شبير2015 ,

:)57:

R=P1-P2+D

 Rمعدل العائد على الستثمارات.

 P1قيمة األص في هاية المدة.
 P2قيمة األص في بداية المدة.
 Dاألرباح اإليرادية الموزعة.

 .2األسلوب العلمي أو المزودج:
يعتمد األسلوب العلمي أو المزدوج على قيي الستثمارات من خالل العائد والمخاطرة معا وليَ

كاألسلوب البسيط الذي يعتمد على معدل العائد فقط ,وهِاك العديد من الِماَج التي عتمد على

األسلوب العلمي أو المزدوج لقياس أداء المحافظ الستثمارية أو األسه ومن أهمها ما يلي:
أ .نموذج شارب :Sharpe Model

قدم وليام شارب ( )1964مقياسا مركبا لقياس أداء مح ظة األوراق المالية يقوم على أساس

العائد والخطر عِد قيي أداء المح ظة ,وأطلق عليه المكافأة لى سبة التقلب في العائد ويقوم موَج

شارب على أساس قياس المخاطر الكلية للمح ظة بإستخدام ال حراف المعياري و التي تضمن ك

من المخاطر المِتظمة والمخاطر غير المِتظمة .وعلى َلك فإن معادلة شارب حدد في الواقع العائد

الضافي التي حققه مح ظة الوراق المالية ظير ك وحدة من وحدات المخاطر الكلية التي يِطوي

عليها الستثمار في المح ظة(عبد القادر.)223-222 :2010 ,
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يحسب مؤشر شارب بقسمة متوسط العائد اإلضافي للمح ظة (عالوة المخاطرة )Exess Return

على ال حراف المعياري وفق الصيغة اآل ية:
𝐹𝑅 ̅̅̅̅ −
̅̅̅̅
𝑝𝑅
= 𝑝𝐷
𝑝 ̅𝑜
 =Dpي ير لى سبة مؤشر المكافأة للتقلب في العائد و التي عكَ أداء مح ظة األوراق المالية مح
التقيي .
̅̅̅̅
𝑝𝑅 = متوسط عائد المح ظة.
̅̅̅̅
𝐹𝑅= متوسط معدل العائد على الستثمار الخالي من المخاطرة.
𝑝 ̅𝑜= مخاطرة المح ظة.

𝐹𝑅̅̅̅̅-
وعليه فالمقدار ) ̅̅̅̅
𝑝𝑅( يمث مقدار العائد اإلضافي للمح ظة أو ما يطلق عليه ببدل

الخطر ,وبِاءا عليه فإن معادلة شارب حدد العائد اإلضافي الذي حققه مح ظة األوراق المالية مقاب
ك وحدة من وحدات المخاطرة الكلية بِوعيها المِتظمة وغير المِتظمة التي ِطوي على عملية
الستثمار في المح ظة.

الشكل ( )2.1نسبة شارب الموجبة والسالبة
الخطر
ارتفاع المخاطر التي تم
اتخاذها

ارتفاع المخاطر التي تم
اتخاذها
توقع انخفاض العائد

توقع عائد أعلى

δp
δBM

العائد الفعلي للحافظة أقل ،وبالتالي فإن
نسبة شارب أقل من المؤشر المعياري

عائدات
)(predicted

Rp

العائد الفعلي للحافظة أعلى،
وبالتالي فإن نسبة شارب أعلى من
المؤشر المعياري

RBM
)(Actual

RBM
)(predicted
)Rp (Actual

Rp

نسب شارب ايجابية

المصدر)Bodie et.al,2011(:
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ويظهر في المِحِي عِدما أخذ ال ركة مخاطر على المح ظة مقدارها  , δpفإ ها توقع عائد

مقداره  ,RPولكن عِدما أخذ مخاطر عِد الِقطة  δpويكون العائد أق من المتوقع حديدا عِد
الِقطة ) ,RP (actualعِدها ستكون سبة  Sharpللمح ظة أق من سبة  Sharpللسوق والعكَ
صحيْ .ومدلول هذا ال ك أن التغير الحادث في مح ظة السوق الستثمارية سيتر ب عليه غير في

مح ظة البِك الستثمارية بمقدار معام  Sharpفي َ ال جاه(القاضي.)26-25: 2016 ,
ب .نموذج ترينور :Treynor Model

يِسب لى جاك ريِور .و ِاول مؤشر ريِور حقيقة مؤداها أ ه ل يوجد استثمار خالي من

المخاطرة  Zero Betaب ك مطلق ,ب فقط خال من المخاطر المِتظمة وليَ المخاطر الكلية.

وطبقا لهذا المقياس عتبر مخاطرة السوق (المقاسة بمعام بيتا) هي مقياس المخاطرة المالئ الذي
يجب استخدامه عِد قيي أداء المحافظ المالية .لذلك فهذه الطريقة ل ختلف عن طريقة جَِ ,حيث

يعتمد كالهما على مضمون  ، )Capital Asset Pricing Model(CAPMوهو أن المخاطرة
العامة أو مخاطرة السوق هي ذلك الجزء من المخاطرة الكلية الذي ال يمكن التخلص منه
بالتنويع(مرعي.)20-19: 2009 ،
و قوم هذه الطريقة على فكرة أن المستثمر العادي يمكِه من خالل التِويع الساَج أو البسيط أن

يتخلص كلي ا من المخاطر الخاصة أو غير المِتظمة  .ويقصد بالتِويع الساَج

كي مح ظة الوراق

المالية من حوالي  15لى  20ورقة ع وائية ,حيث ترض هذه الطريقة أن المحافظ
وبالتالي

ِويعها جيدا,

القضاء على المخاطر غير المِتظمة (الخاصة) ,وعلى هذا األساس يت فقط قياس

المخاطر المِتظمة العامة بإستخدام معام البيتا  Bكمقياس لمخاطر المح ظة و عطي وفقا للِسبة

التالية(عبد القادر:)225 :2010 ,

كلما ار عت قيمة المؤشر دل َلك على األداء األفض لمديري المحافظ ,كما يجب مقار ة هذا

المؤشر كذلك مع مثيله للمحافظ األخرى في السوق للحك الِهائي على أداء المح ظة.

وبص ة عامة يعطي المؤشران تائج قريبة للحك على أداء المح ظة َا كا ت هذه األخيرة متاز

بتِويع جيد لكن الختبار بين الطرق للحك على أداء المح ظة يقف على وزيع أصول المستثمر فإن
كا ت أه ثرو ه وظ ت في مح ظة وحيدة ف ي هذه الحالة يسعي للبحث عن أدائها فيمكِه استعمال

طريقة شارب الذى يكون أحسن للحك على أدائها أل ه يأخذ في الحسبان المخاطر الكلية للمح ظة,
التي ؤثر في بِاء و غيرات الثروة الكلية للمستثمر.

وعلى العكَ َا كا ت المح ظة ل مث األجزاء من الثروة المستثمر فتستعم طريقة ريِور.
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مؤشر ريِور(عبد القادر:)225 :2010 ,
𝐹𝑅 ̅̅̅̅̅̅ −
̅̅̅̅
𝑝𝑅𝑇
𝐹𝑏

= Treynor Measure

حيث:
 = Treynor Measureمؤشر ريِور
̅̅̅̅
𝑝𝑅 = متوسط عائد المح ظة.

̅̅̅̅
𝐹𝑅= متوسط معدل العائد على الستثمار الخالي من المخاطرة.
𝐹𝑅̅̅̅̅-
وعليه فالمقدار ) ̅̅̅̅
𝑝𝑅( يمث مقدار العائد اإلضافي للمح ظة

 : bFمعام بيتا للمح ظة ,أى المخاطرة المِتظمة للمح ظة.
ويقاس  bFكما يلي:

حيث:

 : wiسبة الورقة المالية في المح ظة

 : biسبة بيتا للورقة المالية

 : nعدد األوراق المالية في المح ظة
ب .ج .نموذج جنسن : Jensen's Model
اقترح جِسن موَجا في عام 1968م لقياس أداء المحافظ الستثمارية عرفه بمعام أل ا,
حيث يرى أن العائد المتوقع لمح ظة المستثمر قد يتجاوز لك التي يتِبأ بها موَج CAPM

(.)Caporin, et, al, 2013, p8

و قوم فكرة الِموَج على أساس ايجاد ال رق بين مقدارين من العائد هما(عبد القادر:)226 :2010 ,

المقدار األول :يمث ال رق بين متوسط عائد المح ظة ومتوسط معدل العائد على الستثمار الخالي من
المخاطرة وهو ما يسمي –العائد اإلضافي.-

42

الفصل الثاني

عقود الخيارات واستراتيجياتها

المقدار الثا ي :يمث حاص ضرب معام  Bفي ال رق بين متوسط عائد السوق ̅ ومتوسط العائد

على الستثمار الخالي من المخاطرة و التي يمكن أن سمي عالوة خطر السوق.
ومِه يظهر موَج جِسن كما يلي:
)ALPHA "α" = (RP RF) – B (RM–RF
حيث أن:
 αمعام أل ا.
 RPعائد المح ظة الستثمارية.

 Rfالعائد الخالي من المخاطرة.

 RMعائد مح ظة السوق (مؤشر السوق).
 Bبيتا المح ظة الستثمارية.

) (RP – RFالعائد اإلضافي.
) = B (RM–RFعالوة خطر السوق
وتشير المعادلة إلى أن معامل –ألفا -إما أن يكون:
𝑤 αي ير لى األداء السيىء للمح ظة.
̅ <a
𝑤 αي ير لى األداء الجيد للمح ظة.
̅ >a

𝑤 αي ير لى حالة التوزان بين عائد المح ظة وعائد السوق(عبد القادر.)226 :2010 ,
̅ >O
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المبحث الثالث /نماذج تسعير الخيارات المالية واستراتيجياتها
تمهيد:
عتبر ظرية سعير الخيارات من أحدث ما جاء به ال كر المالي الحديث في الوقت الحاضر
حيث يعد هذه الِظرية أداة هامة في يد المهِدسين الماليين لتقيي الخيارات وباقي األدوات الم تقة
األخرى ,وقد كان َلك ب ض مجهودات ك من بالك وسكولز(,)Black& scholes
ومير ون( )Mertonعبر البحوث والدراسات التي

رها في بداية السبعيِات ,حيث حصال في

 1997على جائزة وب في القتصاد ,وبعدها قدم القتصادي  sharpموَج يطلق عليه موَج
ثِائي الحدين.

نماذج تسعير الخيارات المالية
المقصود ب ِموَج سعير الخيارات هو صيغة رياضية ستخدم العوام

المؤثرة بسعر الخيار

كمدخالت والمخرجات للحصول على القيمة الِظرية العادلة للخيار ,فإَا عم الخيار كما يجب فإن
السعر السوقي للخيار سوف يساوي القيمة الِظرية العادلة(العامري.)567 :2010 ,
من أه ماَج سعير الخيارات المالية ما يلى:

 .1نموذج تكافؤ خيارات الشراء والبيع:

وضع هذا الِموَج ألول مرة من طرف ستول ( )Stollسِة  ,1969ويمث هذا الِموَج العالقة

التي جب أن وجد بين أسعار خيارات البيع وخيارات ال راء (من الِوع الوروبي) و التي

ترك في

وع األص (مح التعاقد) وسعر التِ يذ و اريخ ال تهاء .هذه العالقة يمكن اشتقاقها من مبدأ المراجحة

(قِدوز.)164: 2014 ,

يستخدم كافؤ البيع وال راء لغرضين هما:
قيي ( قدير) خيار شراء مالئ لخيار بيع ولِ َ ال ترات؛

ظهار كيف أن مدفوعات اريخ اإل تهاء ألي ورقة من األوراق المالية األربع يمكن ك ارره من

خالل خاَ المراكز المالئمة في األوراق المالية الثالثة األخرى .
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و تمث األوراق األربع فيما يلي (الراوي:)315 :2012 ,
 .1خيار ال راء.

 .2خيار البيع ب ترات متطابقة.
 .3الورقة المالية الخاصة بالخيارات (األصول ال ورية(

 .4الورقة المالية بدون مخاطر والتي لها استحقاق مطابق لتاريخ الخيار مستحقه مساوية لسعر
يوم ا تهاء الخيار.
 .2نموذج ب ك وسكولز:
موَج بالك شولز( )1973لتسعير الخيارات((The Black-Scholes Option Pricing Model
هو أكثر الِماَج شيوعا لدى األكاديميين والممارسين عِد قيي ( سعير) خيارات ال راء.
يقوم الِموَج على مجموعة من ال رضيات أهمها(الِجار: )176 :2010 ,

ال رضية األولى :الخيار للتعاقد من ال وع األوروبي وليَ األمريكي.
ال رضية الثا ية :وجد مكا ية للبيع على المك وف من دون قيود.

ال رضية الثالثة :يأخذ السه (الص قات على األداة األصلية) ,قيما مستمرة وموزعة طبيعيا.

ال رضية الرابعة :رشادة المتعاملين.

ال رضية الخامسة :ل وجد كل ة للمعامالت ,كما يمكن للمس ثمر شراء أو بيع أي كمية من األسه

أو الخيارات مهما صغر حجمها ,ضافة لى اف راض أن المعلومات عن السوق متاحة للجميع في

َات اللحظة وبدون كاليف.

ال رضية السادسة :العائد على الستثمار الخالي من المخاطر ثابت.
ال رضية السابعة :ثبات سعر ال ائدة.

ال رضية الثامِة :ل وجد وزيعات على السه العام خالل فترة الخيار( أي حتى اريخ اإلستحقاق)
مناقشة الفرضيات:
من المعلوم في القتصاد ,وب ك خاص في العلوم المالية أن ال رضيات ما وضع لتبسيط ح

م كلة ما ,وكلما كا ت ال رضيات قوية ,كلما كان ح الم كلة أيسر ,ولهذا السبب ستت مِاق ة
ال رضيات السابقة المتعلقة بِموَج بالك شولز .قام مير ون بمِاق ة معمقة ومطولة لمدى مالءمة

ال رضيات السابقة ,ولع ال رضيات المتعلقة بإمكا ية البيع المك وف وعدم وجود قيود على المراجحة
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واستم اررية األسواق المالية مع عدم وجود أي كاليف وكذا امكا ية جزئة السه الواحد عتبر فرضيات
معيارية مستخدمة في كثير من الِماَج المالية كِظرية اختيار المح ظة المالية .كذلك فرضية اإلقراض

والقتراض بسعر ال ائدة الخالي من المخاطرة وعدم وجود وزيعات على األسه يمكن عديلهما.

مما سبق ,فإن أه فرضية هي المتعلقة بسعر األص مح التعاقد الذى يتبع حركة بروا ية هِدسية,
وهي فرضية وضعت لوصف سلوك العوائد من األص مح التعاقد.
يمكن التعبير عن صيغة سعير خيارات ال راء وفق ا لِموَج بالك شولز على الِحو التالي(العلي:)175 :2009 ,

)C = S . N (d1) – Xe –rt . N(d2
𝑧𝜎
𝑡)
2

𝑆
𝑋

𝐼𝑛( )+(𝑟+
𝑡√ 𝜎

حيث أن :
 :Cسعر خيار ال راء.
 :Sسعر السوق الحالي للسه العتيادي.
) :N (d1دالة الكثافة لـ .d1
 :Xسعر التِ يذ للخيار.
 :eأساس اللوغاريت الطبيعي = (.)2.71828
 :rمعدل ال ائدة الخالي من المخاطر والذي يحسب على األساس السِوي.
) :N (d2دالة الكثافة لـd2
𝜎  :ال حراف المعياري لمعدل العائد السِوي على سعر السه .
: Tالوقت المتبقي قب

ِ يذ الخيار وغالب ا ما يعبر عِه سِوي.
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 أما خيارات البيع ,فتسعر على الِحو التالي:
)P = Xe –rt . N (-d2) –S . N (- d1
𝑡√ 𝜎 d 2 = d 1 -
متطلبات طبيق الِموَج(العلي:)158 :2009 ,
 .1حساب عمر الخيار كجزء من السِة ,فلو كان  3أشهر فيعِي( )91يوم ,ث يقس على ,365
وبالتالي سيكون أجر الخيار( )0.249من السِة(.)0.25

 .2يت حساب اإل حراف المعياري لسعر السه من خالل حساب السعر الِسبي .
 .3حساب المعدل الخالي من الخاطرة  rلكي يت

طبيق موَج للتسعير فإن العائد خالي من

المخاطرة يجب أن يتالءم مع أج الخيارات ,وعلى أساس سِوي.

 .4حساب ) N(d2) ,N(d1حيث يمثالن احتمالية قيمة المتغير الع وائي يتبع التوزيع الطبيعي,
و حدد من جداول التوزيع الطبيعي.

 مثال وضيحي لحساب سعر الخيار بإستخدام موَج بالك شولز لديِا المعطيات التالية:
S=26.25 
X=55 
T=0.34 
𝜎 =%28 
r= 2.85% 
بإستخدام موَج بالك وشولز فإ ه يجب أولا يجاد ك من ( )d1و ( , )d2وَلك بالتعويض في
معادلتيهما لديِا(قِدوز:)163-162 : 2014 ,

𝜎2
𝑡)
2

𝑆
𝑋

𝐼𝑛 ( )+(𝑟+
𝑡√ 𝜎

= 0.28
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وبالمث يت ايجاد قيمة)d2( :
d2=0.28-0.28√0.34=0.12
 بالتعويض في معادلة سعير خيار ال راء,

)C = SN (d1) – Xe –rt N (d2

C=56.25 × N )0.28( -55 × N (0.12)e -0.28× 0.34 = 4.56
جد 4.56 :دولر للسه الواحد (وهو يمث القيمة السوقية لحق الخيار للسه الواحد من أسه شركة

( ,)ABCويكون بذلك قيمة حق الخيار الكلية هي  456دول ار (أي لـ  100سه ).
 .3نموذج ثنائي الحدين:

يستخدم هذا الِموَج على طاق كبير لبيان مِطق قيي خيار يمعطى وكيف ن ورقة مالية معيِة
(مث خيار ال راء) يمكن كرارها من خالل مراكز مالئمة في اثِين من أوراق مالية أخري ويمكن
استخدام هذا الِموَج من خالل الكمبيو ر وامكا ية استخدامه لتقدير الخيارات ال علية ,وقد استخدم
كذلك بصورة شائعة ألغراض عليمية وقد سمي هذا الِموَج بالثِائي (َو الحدين) أل ه ي ترض أن

المعطى قيمة واحدة من قيمتين محتملتين(العلي,
خالل المدة القادمة من الوقت سيكون للسعر ال وري ي
.)47 :2013
ويعد هذا الِموَج من أبسط ماَج سعير الخيارات,

طويره من قب ولي شارب .وي ترض الِموَج

أن اسعار األسه مح الخيار أما أن ر ع  go upاو ِخ ض  go downوبمعدلت مختل ة .وعليه
فإن احتمالت حرك سعر السه بحدين هي التي تحك بالتوزيعات الحتمالية للِموَج لذلك يسمي

في بعض األحيان بِموَج ثِائي الحالتين  tow- state Modelويستخدم هذا النموذج في تسعير
الخيارات للفترة الواحدة أو للفترتين وعلى وفق األتي:
.1النموذج الثاني للفترة الواحدة (العبادي:)218-216: 2012 ,
يبِى معادلت الِموَج على أن سعر السه في سوق األوراق المالية عِد برام ال اق هو), (S
ويتوفر له عدد من خيارات ال راء ل ترة زمِية معروفة (أسبوع  ,شهر  ,عدة أشهر) وبسعر ِ يذ), (X
وعِد تهاء المدة المت ق عليها فإن سعر السه في اريخ الستحقاق يمكن أن يأخذ حدى القيمتين
)َ (Suا حرك سعر السه لألعلى بمعدل) (uوباحتمال). (q
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أي أن سعر السهم سيكون:

)Su=S(1+u

أما إذا تحرك سعر السهم ألسفل بمعدل) (dوباحتمال ) (1-qفان سعر السهم سيكون:
)Sd=S(1+d
ويمكن حساب قيمة خيار ال راء عِد اريخ الستحقاق من خالل المعادلتين التاليتين:
حالة اإلر اع
خيار الشراء

حالة اإل خ اض

)CU = Max (0, S(1+u)-X

)Cd = Max (0, S(1+d)-X

سعير خيار ال راء :ا طالقا مما سبق يمكن حساب ثمن خيار ال راء موَج  Binomialل ترة واحدة
بالمعادلة التالية:

qCu+(1−q)∁d
)(1+r

=C

سعير خيار البيع :لتسعير خيار بيع بالِموَج ثِائي الحد ل ترة واحدة كون شجرة سعر السه

عِد خيار ال راء  ,كما يلي:

))Cu = Max (0, X - S(1+u

حالة اإلر اع
خيار البيع

حالة اإل خ اض

))Cd = Max (0, X -S(1+d

ومِه يمكن حساب سعر خيار البيع وفقا للِموَج من خالل المعادلة التالية:
qCu+(1−q)∁d
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حيث أن:

 :Cسعر خيار ال راء قب فترة واحدة من الستحقاق؛
 :qسبة احتمال حرك السعر لى األعلى؛

) :(1-qسبة احتمال حرك السعر لى األس ؛

 :Cuقيمة خيار ال راء عِد الستحقاق في حالة ار اع سعر السه لى األعلى ؛
 :Cdقيمة خيار ال راء عِد الستحقاق في حالة ار اع سعر السه لى األس
 :uمعدل ا خ اض سعر السه ألعلى؛
 :dمعدل ا خ اض سعر السه لألس
 :rالمعدل الخالي من المخاطر.

؛

(قيمة سالبة( ؛

.2الِموَج الثِائي الحدين ل تر ين (الدباس:)225-224: 2013 ,

افترضِا في الِموَج السابق أن سعر السه سوف يتحرك لمرة واحدة خالل فترة الدراسة  ,حو األعلى

بِسبة ) (uأو حو األس

بِسبة ) (dو عتبر الحالة السابقة مثي بسيط للِموَج ثِائي الحد  ,كون

حركة أسعار األسه تميز بالحركة المستمرة خالل فترة استحقاقه .

ن عدد الِتائج الممكن حدوثها سوف زداد وهذا يعِي أن مخرجات المدة األولى سوف كون مدخالت

المدة الثا ية أي في اريخ استحقاق الخيار َ ار ع سعر السه في المدة لى ( ,)Suث

في ال ترة الثا ية عِدها صبْ قيمة السه :

)Su2 =S (1+u
أو ستِخ ض بعد ار اعه األول في ال ترة األولى فسوف يعبر عن هذه الحالة كما يأ ي:
)Sud=S (1+u)(1+d
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هاية ال ترة األولى قد ا خ ض فإ ه خالل ال ترة الثا ية ما يِخ ض أو

ير ع حسب المعادلتين التاليتين بالتر يب:

 ار اع سعر السه بعد ا خ اضه

ا خ اض قيمة السه للمرة الثا ية

)Sud=S (1+u)(1+d

Sd2 =S (1+d)2

أما قي الخيار المختل ة المقابلة لمختلف حركات سعر السه الضمِي فإ ها كون كما يلي:
قيمة الخيار في حالة ار اع السه في ال ترة الثا ية

قيمة الخيار في حالة ا خ اض السه بعد ار اع في ال ترة الثا ية

Cud=Max S(1+u)(1+d) – X

Cu2 =Max S(1+u)2 – X

قيمة الخيار في حالة ا خ اض السه في ال ترة الثا ية

Cd2 =Max S(1+d)2 – X
ن أسعار الخيار الممكن حدوثها في هاية ال ترة األولى هي ار اع سعر الخيار لى  Cuأو أن

يِخ ض لى  Cdوفي كلتا الحالتين هِالك تيجتان محتملتان في ال ترة الثا ية ,وبذلك يمكن استعمال
الِموَج الثِائي لل ترة الواحدة لتسعير الخيار في حالة اإلر اع وفي حالة اإل خ اض كما يلي:
تسعير عقود الخيار باستخدام
النموذج الثنائي للفترة الواحدة

في حالة اإلر اع
) Cu= [qCu2 +(1 - q) Cud]/ (1- r

في حالة اإل خ اض
Cd= [qCud+(1 - q) Cd2 ]/ (1+ r)2

وعليه فإن سعر الخيار هو دالة للمتغيرات)  (r.q.Cd.Cuوأن قيمة)  (qحسب بالمعادلة اآل ية :
) q =( r – d ) / ( u – d
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و حدد القيمة الِظرية العادلة للخيار وفقا للمعادلة اآل ية:
) C*= [q* Cu+(1 - q) Cd]/ (1+ r
وبعد عويض قي ك من  Cuو  Cdفي المعادلة السابقة حص على الصيغة الرياضية للقيمة الِظرية

العادلة لتسعير الخيارات لل تر ين و كون كاأل ي :

C**= [q2 Cu2 +2q (1 - q) Cud+ (1 – q)2Cd2 ] / (1+ r )2

دراسة تطبيقية لتسعير عقود الخيارات على بنوك الكويت المدرجة في بورصة الكويت:
أوالً :نبذة مختصرة عن بورصة الكويت
سوق الكويت لألوراق المالية أو بورصة الكويت الرسمية ,هو سوق لتداول األسه ب ك رسمي

افتتاحه في ابري من عام 1977م ,والذي يتضمن  5أسواق وهي :السوق الرسمي ,السوق الموازي,

سوق الكسور ,سوق الخيارات وسوق اآلج  .ويوجد قسمان مختل ان من أسواق األسه  ,سوق األسه

العادية وسوق المستقبليات .

سوق الخيارات :يعتبر سوق الكويت لألوراق المالية من بين أه األسواق المالية العربية الِ طة ,
والذي يحت الصدارة من حيث األداء والتطور ,ومن أه التطورات دخال أدوات استثمارية جديدة مث

سوق الخيارات الذي

طبيقه في  2005/ 03 /28و سمى خيارات أسه السوق الثا وي Equity

,Counter The Over OptionsOTECهي الخيارات التي يت التعام معها ب ك مباشر بين

مصدر الخيار وم تري الخيار ,ول يت التعام معها في سوق األوراق المالية ,أن أي العالقة كون
اء وا هاء الص قة بين أطرافها سها دون مكا ية

مباشرة بين صا ع السوق والمستثمر وبالتالي يت

عام أطراف أخرى فيها .و تمتع عقود خيارات أسه السوق الثا وي بميزات خيارات أسه السوق

المتداولة ولكِها ل كن رسميا مدرجة داخ السوق ولن صِف على أ ها خيارات متداولة.
لــــوائــح تــداول الـخـيـارات (بورصة الكويت: )www.boursakuwait.com ,

يسمْ بتداول خيارات أسه السوق الثا وي على األسه المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية,
وَلك وفقا لإلجراءات والقواعد والتعليمات التي صدرها دارة السوق ,ويمكن َكر أهمها فيما يلي:
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كون رسوم التسجي والشتراك في سوق الخيارات على الِحو التالي :
 .1رسوم الشتراك السِوي 2000 :د.ك؛
 .2رسوم القيد والشتراك 10000 :د.ك ؛
 .3الك الة البِكية 250000 :د.ك ؛

 - .4كون ال ركة الكويتية للمقاصة هي وكي التسوية الوحيد ,و ختص مهامها في القيام بأعمال

المقاصة والتسوية ومتابعة هامش الضمان الذي يضمن التزام صا ع السوق جاه حاملي عقود

الخيار ؛

- .5يت اختيار األسه مح عقود الخيارات طبقا لمعايير حددها دارة السوق و تضمن القيمة
الرأسمالية للسه ومعدل داول السه وحدود قلبات السعر ؛

 .6يتبع ظام خيارات أسه السوق الثا وي مط الِظام األميركي الذي يمِْ حام الخيار حق
التِ يذ في أي وقت خالل فترة سريان العقد ولحين اريخ استحقاقه ؛

 .7ل ق مدة عقود الخيار عن شهر واحد ولن زيد على  12شه ار ,حيث كون أشهر مارس
ويو يو وسبتمبر وديسمبر هي أشهر الستحقاق الثابتة ,و ستحق ك عقود الخيارات عِد
غالق التداول بعقود الخيارات في اخر يوم أربعاء من شهر الستحقاق ؛

 .8على مصدر الخيار قب المباشرة بإصدار سلسلة خيارات جديدة أن يودع الضما ات التالية
لدى ال ركة الكويتية للمقاصة والتي قوم بدورها بإعالم دارة السوق باستالمها :

*ضما ات عيِية :تكون من سبة % 100من األسه المراد صدار عقود خيار عليها ؛

* ضما ات قدية :خالل دورة داول الخيارات ,يجب أن يحافظ مصدر الخيار على ضمان
قدي يساوي % 8من قيمة األسه الخاصة بالخيارات عِد اريخ اإلصدار يودع لدى شركة

المقاصة ,فعِد هاية يوم التداول األول الذي يلي اإلصدار قوم شركة المقاصة برصد ومقار ة
قيمة جمالي الخيارات المصدرة مع ضمان مصدر الخيار الِقدي المودع لديها و ت سوية

ال ارق.

 .9يلتزم صا ع السوق بتسعير عقود الخيارات يوميا وفقا لِظام مت ق عليه مسبقا مع دارة
السوق والذي ستخدم فيه معادلة  Model Pricing Binomialلتسعير الخيارات ؛

 .10في ظ

ظروف داول عادية في السوق ,سيكون سعر السه «المستخدم في سعير

الخيار» مساوي ا لمتوسط السعر الموزون للص قات المتداولة للسه خالل اليوم والذي يحتسب



د .ك الديِار الكويتي
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عِد ق ال السوق الِقدي كاآل ي :مجموع «سعر ك ص قة  xعدد أسه الص قة» مقسمة على
جمالي عدد أسه الص قات المتداولة خالل اليوم ؛

 - .11يحدد صا ع السوق مستوى اإل حراف المعياري المتوقع للسه Volatility Expected
والمستخدم لتسعير الخيارات كما يراه مِاسبا ؛

 .12حدد أسعار ال ائدة المستخدمة في سعير الخيار على أساس معدل خص بِك الكويت
المركزي  % 2+كحد اد ي ومعدل خص بِك الكويت المركزي  % 7+كحد أقصى ؛

 .13يكون الحد األد ى لحج عقد الخيار الواحد 1000سه والحد األقصى  100000سه على
أن يتبع حج العقد مضاع ات الـ  1000سه .

جدول رق ()2.1

يبين معدل سعر السه وعدد األسه المتداولة لقطاع البِوك مجمع الدراسة.
قطاع البِوك

2016

2015
متوسط سعر
السه

عدد األسه ﺍلمتداولة

متوسط سعر
السه

عدد األسه ﺍلمتداولة

بِك الكويت الوطِي

960

421619210

890.00

358,848,211

بِك الخليج

420

263109773

375.00

260,513,278

البِك التجاري الكويتي

710

190829001

740.00

326,723,616

البِك األهلي الكويتي

560

27624079

440.00

63,698,182

البِك األهلي المتحد

820

36227456

720.00

32,349,205

بِك الكويت الدولي

295

466693680

295.00

269,765,106

بِك برقاﻥ

530

188231164

550.00

186,218,012

بيت ﺍل موي الكويتي

810

363095641

800.00

695,949,560

بِك بوبيان

640

128341085

560.00

54,480,926

بِك ﺍلخليج المتحد

162

5543546

148.00

235,000

البِك ﺍألهلي المتحد

160

155920725

204.00

332,686,565

بِك ﺍإلثمار) ﺵ.ﻡ.ﺏ(

47

3312567612

64.00

4,394,837,766

ﺵ.ﻡ.ﺏ.ﻡ
)ﺵ.ﻡ.ﺏ(

المصدر (:ر يمي)2016,
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 طبيق سعير الخيارات لل ترة الواحدة على أسه القطاع البِكي بالسوق المالي الكويت:
جدول () 2.2
سعير الخيارات ل ترة واحدة باستعمال الِموَج الثِائي الحدين

البِك
بِك الكويت الوطِي
بِك الخليج
البِك التجاري

S

E

U

D

Su

Sd

Cu

Cd

*C

960.00

912.00

0.25

0.15

1,200.00

816.00

288.00

0.00

137

420.00

399.00

0.25

0.15

525.00

357.00

126.00

0.00

60

710.00

674.50

0.25

0.15

887.50

603.50

213.00

0.00

101

الكويتي
البِك األهلي

560.00

532.00

0.25

0.15

700.00

476.00

168.00

0.00

80

الكويتي
البِك األهلي المتحد
بِك الكويت الدولي
بِك برقاﻥ
بيت ﺍل موي الكويتي
بِك بوبيان
بِك ﺍلخليج المتحد

820.00

779.00

0.25

0.15

1,025.00

697.00

246.00

0.00

117

295.00

280.25

0.25

0.15

368.75

250.75

88.50

0.00

42

530.00

503.50

0.25

0.15

662.50

450.50

159.00

0.00

76

810.00

769.50

0.25

0.15

1,012.50

688.50

243.00

0.00

116

640.00

608.00

0.25

0.15

800.00

544.00

192.00

0.00

91

162.00

153.90

0.25

0.15

202.50

137.70

48.60

0.00

23

ﺵ.ﻡ.ﺏ.ﻡ
البِك ﺍألهلي المتحد

160.00

152.00

0.25

0.15

200.00

136.00

48.00

0.00

23

)ﺵ.ﻡ.ﺏ(
بِك ﺍإلثمار

47.00

44.65

0.25

0.15

)ﺵ.ﻡ.ﺏ(

المصدر (:ر يمي)2016 ,
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يتضمن الجدول رق ()2.2العِاصر الداخلة في احتساب أسعار الخيارات ل ترة واحدة باستعمال
الِموَج الثِائي الحد ,و مث الرموز في األعمدة أعاله المؤشرات التالية :
 : S .1متوسط سعر سه البِك خالل فترة الدراسة
 : E .2سعر ِ يذ عقد الخيار والذي حدد بِسبة من سعر السه وبلغت %95

 : u .3سبتي ار اع و ا خ اض سعر السه في السوق على التوالي واللتين بلغتا % 25
صعودا و % 15زولا

 Su .4و  Sdمثالن قي األسه في حالتي اإلر اع وال خ اض على التوالي ,ويت احتسا ما
باستعمال المعادلتين التاليتين:

)Su=S (1+u)........................ (1
)Sd=S (1+d)..........................(2

بعد التطبيق في بِك الكويت الوطِي حصلِا على الِتائج التالية:

Su=S (1+u)=960(1+0.25)=1200
Sd=S (1+d)=960(1-0.15)=816
 Cu .5و Cdي يران لى أسعار الخيارات المالية في حالتي ار اع وا خ اض سعر السه
الضمِي ,وَلك بموجب المعادلتين:
)Cu = Max (0, X - S(1+u))…….. (3
)Cd = Max (0, X -S(1+d))……….(4

بعد طبيق المعادلتين السابقتين على بِك الكويت الوطِي حص على الِتائج التالية:

Cu = Max (0, X - S(1+u))=Max(1200-912)=288
Cd = Max (0, X -S(1+d))=(816-912)=0
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أما العمود األخير يمث القيمة العادلة لخيار ال راء في ال ترة الواحدة والمرجْ لحالتي الر اع

وال خ اض ,وقد

احتسابه بموجب المعادلة اآل ية :

=C

qCu+(1−q)∁d
)(1+r

أما قيمة ( )qفإ ها حسبت بالمعادلة اآل ية:
) q =( r – d ) / ( u – d
حيث يمث  rمعدل العائد الخالي من المخاطرة والبالغ  % 5حسب حصائيات البِك المركزي الكويتي
لسِة 2015
َ .ا أخذ ا حالة بِك الكويت الوطِي كون القيمة الِظرية العادلة لخيار ال راء مساوية لـ =
=137.143

0.05∗288+(1−0.05)0
)(1+0.05

=C

q =( 0.05 – (-0.15) ) / ( 0.25 – (-0.15) )=0.5

الحظ من خالل الجدول ( ) أن أكبر قيمة ظرية عادلة لخيار شراء كا ت في بِك قطر الوطِي

والتي بلغت  137ديِار كويتي ,في حين أن أق قيمة ظرية عادلة كا ت في بِك اإلثمار (ش.م.ب)

والتي بلغت  7ديِار كويتي ,وبمقار ة هذه الِتائج مع قي األسه المقابلة يتبين أن بِك الكويت الوطِي
قد ا س بأعلى قيمة سوقية للسه على خالف بِك اإلثمار الذي كا ت قي

البِوك األخرى.
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تسعير الخيا ارت لفترتين:
يبين الجدول أد اه طريقة سعير الخيارات لل تر ين  2015و  2016وَلك باستعمال الِموَج الثِائي:
جدول()2.3
تسعير الخيارات لفترتين باستعمال نموذج ثنائي الحدين

البِك
بِك الكويت
الوطِي

بِك الخليج
البِك التجاري
الكويتي

البِك األهلي
الكويتي

البِك األهلي

R

E

0.05

912.00

0.05

399.00

0.05

674.50

0.05

532.00

Sud Su²

1,269.60 1,380.00 1,500.00
656.25

875.00

0.05

بِك الكويت الدولي

0.05

280.25

460.94

بِك برقاﻥ

0.05

503.50

828.13

0.05

769.50

0.05

608.00

1,000.00

0.05

153.90

253.13

بيت ﺍل موي
الكويتي

بِك بوبيان
بِك ﺍلخليج المتحد
ﺵ.ﻡ.ﺏ.ﻡ

البِك ﺍألهلي

المتحد) ﺵ.ﻡ.ﺏ(
بِك ﺍإلثمار
)ﺵ.ﻡ.ﺏ(

603.75

1,020.63 1,109.38

779.00

المتحد

Sd²

805.00

C** Cd² Cud Cu²
588.00

357.60 468.00

470.40

555.45

257.25

156.45 204.75

205.80

938.98

434.88

264.48 346.13

347.90

740.60

1,084.45 1,178.75 1,281.25

343.00

208.60 273.00

274.40

502.25

305.45 399.75

401.80

424.06

390.14

180.69

109.89 143.81

144.55

761.88

700.93

324.63

197.43 258.38

259.70

496.13

301.73 394.88

396.90

920.00

846.40

392.00

238.40 312.00

313.60

232.88

214.25

99.23

60.35

79.38

1,071.23 1,164.38 1,265.63

78.98

0.05

152.00

250.00

230.00

211.60

98.00

78.00

59.60

78.40

0.05

44.65

73.44

67.56

62.16

28.79

22.91

17.51

23.03

المصدر( :رتيمي)2016 ،
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يبين العمود ( )rمعدل العائد الخالي من المخاطرة والبالغ %5حسب حصائيات البِك الوطِي الكويتي

لسِة  ,2015أما ( )Su2في ير لى ر اع األسه في المدة األولى (  )2015ث في ال ترة الثا ية عام

( )2016ويبين العمود ( )Sudأسعار األسه للقطاع في حالة ار اع أسعار األسه في ال ترة األولى
ث ا خ اض األسعار في ال ترة الثا ية ,أما العمود ( )Sd2في ير لى ا خ اض أسعار األسه ال في

فترة األولى عام (  )2015ث في ال ترة الثا ية عام ( ,) 2016أما األعمدة المتبقية ()Cd2, Cu2 Cud

,فإ ها مث األسعار العادلة للخيارات :صعود ث صعود ,صعود ث هبوط ,هبوط ث هبوط أسعار
األسه خالل السِتين  2015و , 2016وقد

احتساب األسعار وفق ا للمعادلت اآل ية:

• َا ار ع سعر السه في ال ترة األولى ( )2015لى  Suث ار ع ثا ية في ال ترة الثا ية ()2016
صبْ قيمة السه :
)Su2 =S (1+u)…………(7
)Sud=S (1+u)(1+d)……(8

•أما اَا ا خ ض سعر السه في هاية ال ترة األولى لى ( )1+dفإ ه خالل ال ترة الثا ية ما أن
يِخ ض أو ير ع ثا ية:
)Sd2 =S (1+d)2 ………..(9
)Sud=S (1+u)(1+d)…….(10
•أما بقية األعمدة فقط احتسبت عن طريق المعادلت اآل ية:
)Cu2 =Max S(1+u)2 – X……………….(11
)Cud=Max S(1+u)(1+d) – X…………..(12
)Cd2 =Max S(1+d)2 – X………………..(13
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و احتساب قي العمود األخير (** )Cوالذي يمث القيمة الِظرية العادلة للخيارات لل تر ين 2007
و 2008بموجب المعادلة:
)C**= [q2 Cu2 +2q (1 - q) Cud+ (1 – q)2Cd2 ] / (1+ r )2……………(14

فإَا أخذ ا حالة بِك الكويت الوطِي ,فإ ِا حص على الِتائج التالية :
بالِسبة للتغيرات في سعر السه كون كما يلي:
Su2 =S (1+u)2=288(1+0.25)2=1500
Sud=S (1+u)(1+d)=288(1+0.25)(1+(-0.15))=1380
Sd2 =S (1+d)2 =288(1+(-0.15))2=1269.60
•أما التغيرات في سعر الخيار فتكون كما يلي:
Cu2 =Max S(1+u)2 – X=Max[1500-912]=588
Cud=Max S(1+u)(1+d) – X=Max[1380-912]=468
Cd2 =Max S(1+d)2 – X=Max[1269.60-912]=357.60
وبالتالي فإن قيمة خيار ال راء لل تر ين كون كما يلي:
C**= [q2 Cu2 +2q (1 - q) Cud+ (1 – q)2Cd2 ] / (1+ r )2
وقد بلغت القيمة الِظرية العادلة للخيارات أقصاها في بِك الكويت الوطِي  470.40ديِار كويتي

والسبب في َلك يرجع لى ار اع قيمة السه في السوق لهذا البِك سبة للبِوك األخرى للعيِة ,
وكا ت هذه القيمة في أد ى مستويا ها في بِك اإلثمار (ش.م.ب ) َ بلغت  23.03ديِار كويتي وهذا

يعزى لى ا خ اض قيمة السه السوقية لهذا البِك.
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استراتيجيات عقود الخيارات المالية
تمهيد:
ن عقود الخيارات ل كن فقط اداة لتحقيق الربْ للمستثمرين أو للمضاربين  ,فباإلضافة لذلك فهي
أداة للتحوط ولتحقيق هذا الغرض يوجد العديد من الست ار يجيات لستخدمها في التحوط ضد

المخاطر .حيث هِاك است ار يجيات يكون هدفها الحد من المخاطر ومِها ما
بجا ب زيادة عوائد المستثمر.

تم على التحوط

ويمكن حديد أ وع الست ار يجيات بأمرين أولهما هدف المستثمر والذي يتراوح بين عظي األرباح أو

قلي المخاطر أو ولي ة جمع بين عوائد مقبولة ومخاطر قليلة .وثا يهما وقعات المستثمر لألسعار
المستقبلية ا جاه اص معين.

وفق ا لما

َكره فإن است ار يجيات عقود الخيارات أخذ احدى األشكال التالية  ,است ار يجية حوطية

واست ار يجية لتعظي العوائد وأخرى جمع بين األمرين .وكذلك وجد است ار يجيات ت ق مع حركة

األسعار السوقية ألص معين سواء صعودا او هبوطا.
االستراتيجيات البسيطة:
و تخذ الخيارات وفق ا لتلك الست ار يجيات أربعة أ واع هي كالتالي:
 .1شراء خيار الشراء :ن است ار يجية شراء خيار ال راء قد كون مربحة للغايةَ ,ا كان سعر األص
مح التعاقد ي هد ر اع ا كبي ار في المستقب القريب ومع َلك فإن خطر فقدان مجم الستثمار غير
مهم ولسيما طبيعة المخاطر العملية الِابعة أساسا من الحقيقة التي يجب أن حدث الزيادة في

األسعار المتوقع ا خ اضها في فترة وجيزة من الوقت .فقد ي كر المستثمر الذي يتوقع ر اع سعر سه

معين مستقبال في أن ي تري حق خيار يعطيه الحق في ِ يذ عملية ال راء أو عدم ِ يذها ,بسعر
مت ق عليه مسبقا وهذا يعِي أ ه ليَ هِاك أي لتزام على م تري هذا الحق بتِ يذ اإل اق ويعطي

الم تري هذا الحق مقاب دفع معين لى محرر الخيار أطلقِا عليه سمية عالوة حق الخيار(بن
لخضر.)122-121 :2013 ,
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مثال :قام احد المستثمرين ب راء حق اختيار ل راء سه بسعر محدد بمبلغ ( )100ديِار استحقاق
موز  2016ودفع مبلغ ثالثة د ا ير كعالوة حق الخيار  ,فإَا افترضِا أن سعر السه قد ار ع الى

( )108ديِار فه يطلب هذه المستثمر ِ يذ ال راء أم ل.

َا كان بإمكان م ترى حق الختيار أن يبيع السه المذكور بمبلغ ( )108ديِار وي تريه بمبلغ
( )100ديِار فإ ه بهذا يحقق ربحا اجماليا قدره ( )8ديِار وبعد األخذ بعين العتبار مبلغ ( )3ديِار
التي دفعها كعالوة حق الخيار فإ ه يحقق ربحا صافيا مقداره ( )5ديِار عن ك سه  .ف ي حالة ار اع

سعر ا لسه الى هذا الحد فإ ه من مصلحة المستثمر ِ يذ اختيار ال راء ,ولكن ما هو الوضع فيما لو

ا خ ض سعر السه الى ( )97ديِار .هِا يكون من مصلحة المستثمر أن ل يطلب ِ يذ ال راء َلك
ألن خسار ه سوف ص الى  6ديِار مِها هي عالوة حق الخيار و 3ديِار أخري هي عبارة عن

ال رق بين السعر المت ق عليه والسعر ال علي(خريوش واخرون.)165 : 2010 ,

أما اَا ار ع سعر السه الى  101ديِار فإن من مصلحة المستثمر أن يطلب ِ يذ ال راء وَلك ألن

خسار ه سوف كون أق فيما لو ل يطلب ِ يذ العقد.
 فخسار ه في حالة ِ يذ الحق كون كما يلي:

 2 = )3+100( -101ديِار للسه الواحد .أما خسار ه في حالة عدم ِ يذ الحق كون  3ديِار وهي
عالوة حق الختيار وال ك التالي يبين حالت الربْ والخسارة لم تري حق اختيار ال راء.
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شكل ()2.2

بين حاالت الربح والخسارة لمشتري ح اختيار الشراء
خط الربح

سعر السهم
الجاري

106

105

104

103

102

100

97 98 99

الربح
8
7
6
5
4
3
2
1
صفر
1234الخسارة

المصدر(خريوش واخرون)167 :2010 ,

 .2بيع خيار الشراء:
ن عملية بيع حق خيار ال راء هي الوجه اآلخر لعملية شراء حق خيار ال راء ,فبائع حق خيار

ال راء ل يجوز له أن يطلب ِ يذ ال راء للسه  ,وما عليه ل الرضوخ لرغبة م تري حق الخيار في
التِ يذ أو عدمه ولكن ما يستحقه هِا هو فقط استالم عالوة حق الخيار والتي يقبضها سواء

العقد أو ل يت (خريوش واخرون.)168 :2010 ,

ِ يذ

لو افترضِا أن سعر السه الجاري قد ار ع الى  108ديِار فما هو موقف بائع حق الختيار ,فما لو

طلب الطرف األخر ِ يذ العقد .في هذه الحالة فإن خسائر بائع حق الختيار كون -108

( 5 = )3+100ديِار.

أما َا ار ع سعر السه الى 101ديِار فإن َلك يعِي أن خسائر بائع حق اختيار ال راء كون:
 2 = )3+100( -101ديِار.

ويالحظ هِا أن أرباح م تري حق الختيار في حالة ِ يذ العقد هي َ خسائر بائع حق الخيار مع
األخذ بعين العتبار السعر الجاري للسه في السوق ويبين ال ك رق ( )1.2حالت الربْ والخسارة
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لبائع حق اختيار ال راء واَا ا خ ض سعر السه الى أق من ( )100ديِار فإن م ترى حق الخيار
في هذه الحالة لن يقوم بتِ يذ حق الخيار.
شكل ()2.3

بين حاالت الربح والخسارة لمشتري ح اختيار الشراء

سعر السهم
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المصدر(خريوش واخرون)169 :2010 ,

 .3شراء خيار البيع:

ن م تري خيار البيع يتوقع ال خ اض السريع لسعر السه  ,في الواقع يتوجب أن ل يقب بسعر

السه الضمِي عن سعر ِ يذ الخيار ,والعائد الذي يحص عليه صاحبه يكون أكثر أهمية من

ا خ اض سعر السه الذي يكون بالطبع حساسا ,فإن الم تري ي قد بالعكَ ,مجم العقد َا بقي

سعر السه مر ع أو يساوي سعر مر ع أو يساوى سعر التِ يذ(بن لخضر.)122 :2015 ,

يمتلك الم ترى هِا حق بيع الكمية المت ق عليها وبالسعر المت ق عليه خالل فترة محددة أو بتاريخ
استحقاق عقد الخيار(صافي والبكري.)132: 2012 ,

ومثال َلك أحد المستثمرين لديه أسه قام ب رائها بسعر ( )40ديِار للسه الواحد ,وفى أحد األشهر

من عام  2016وقع عقدا اشتري بموجبه حق اختيار البيع ألسه بسعر محدد  40ديِار للسه
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استحقاق شهر موز  2016مقاب عالوة حق اختيار بلغت  3ديِار دفعها لى بائع حق الختيار.
و ترض أن سعر السه في موز  2016قد ا خ ض الى  35ديِار فما هو موقف المستثمر في هذه

الحالة ,وه سوف يطلب ِ يذ العقد أم ل.

في حالة ا خ اض سعر السه الى  35ديِار فإن المستثمر سوف يطلب ِ يذ العقد ألن خسار ه لن
تعدي  3ديِار التي دفعها كعالوة حق الخيار ,أما
َا ل يطلب ِ يذ العقد وقام ببيع األسه في السوق بِ سه لحاجته لى الموال فإن خسار ه سوف
كون كما يلي:

 8 = )3+40( -35ديِار.
الشكل ()2.4

يبين تحليل الربح والخسارة فيما يتعل بمشتري ح خيار البيع.
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المصدر(خريوش واخرون)171-170: 2010 ,
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 .4بيع خيار البيع:
است ار يجية بيع خيار بيع سمْ بتثبيت سعر ال راء لألص مح التعاقد ,حيث بائع خيار البيع هو

ملزم ب راء األصول مح التعاقد(لخضر.)122 :2015 ,

ولو أخذ ا َ أرقام المثال السابق ,ولكن من وجهة ظر بائع خيار البيع  ,ولو فرضِا أن السعر

الجاري للسه قد ا خ ض الى ( )35ديِار فما هو موقف بائع حق اختيار البيع فيما لو طلب الطرف
اآلخر ِ يذ ال اق .وفى هذه الحالة فإن خسائر بائع حق اختيار البيع كون.

( 2 =3 – )35-40ديِار.

أو  2 = )3+35( – 40ديِار.
أما َا ار ع سعر السه الى أكثر من  40ديِار فإن حق الختيار لن يحقق سوى  3ديِار التي هي
عالوة حق الختيار وَلك ألن الم ترى لن يطلب مِه ِ يذ العقد ,وسوف ي ض بيع السه في السوق.
شكل ()2.5

يبين حاالت الربح والخسارة لمشتري ح اختيار الشراء
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المصدر(خريوش واخرون)173-172 : 2010 ,
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االستراتيجيات التي تعتمد على خيار واحد:
توقف هذه الست ار يجية على دوافع ك طرف من أطراف التعاقد ل أ ه يمكن جمالها في الِقاط
أو الدوافع التالية:
أوالً :دوافع المشترين في استخدام عقود الخيار المالية
ل ستحدث عقود الخيارات المالية المعاصرة ,كأدوات في األسواق المالية بهدف ا احة ال رصة

للمستثمرين لتحقيق الربْ فقط ,ا ما استحدثت ألمر اخر ل يق أهمية عن الهدف األول ,ب قد يكون
هو األه وهو جِب هؤلء المستثمرين مخاطر قلب أسعار األوراق المالية والسلع التي يحوزو ها ,أو

التي يرغبون بالتعام

عليها في المستقب  ,وللوقوف على دور عقود الخيارات في األزمة المالية

المعاصرة لبد من بيان أه الدوافع التي جعلت المستثمرين يلجئون الى المضاربة في عقود الخيارات

المالية:

 .1دوافع امت ك اختيار الشراء:

أ .دافع المضاربة:

يعرف المضارب بأ ه احد المتعاملين في السوق الذي ل حدده رغبة شراء السه وامتالكه ل ترة

طويلة ,ب يقوم ب راء السه ل ترة قصيرة لالست ادة في أي غيرات سعريه متوقعة (بالزيادة) للسه في
وقت قريب وبالتالي بيعه وكسب الربْ ,فيحقق المضارب ربحا تيجة شراء حق ال راء َا ما حققت
وقعا ه وهي ار اع سعر األص في السوق بأق من سعر التِ يذ(سودة.)161 : 2006 ,

وعلى هذا فإن المستثمر في متالك خيار ال راء ,ل يكون غرضه ملك األوراق المالية أو السلع أو

العمالت التي شترى خيار حق شرائها ,وز ما غرضه الست ادة من قلبات األسعار و حقيق الربْ من
وراء َلك ,عن طريق قتِاص فرصة سِحت له ,معتمدا على وقعا ه بما ستكون عليه أحوال السوق

واألسعار في المستقب (بن لخضر.)123 :2015 ,

حيث يتوقع أحد المستثمرين أن ير ع سعر سه احدي ال ركات عن سعره الحالي والبالغ فرضا 13
ديِار فيقرر شراء خيار شراء على هذا السه بسعر ِ يذ  15ديِار وبعالوة  4ديِار للسه الواحد

وبمدة اَ  3شهور على فرض الخيار اوروبي .وبحلول الِ اَ ار ع السعر الى  21ديِار فيقرر
المستثمر ِ يذ العقد وشراء السه بسعر ِ يذ  15ديِار وبيعه في السوق ال ورية بسعر  21ديِار,
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عِدها يحقق أرباح من الص قة حسب على وفق اآل ي(السويل :)200 :2015 ,
)Net Gain = ST – (X+ P

َ أن  STسعر السه بتاريخ التِ يذ X ,سعر التِ يذ (الممارسة) P ,عالوة الخيار ,وبتعويض
المعلومات حص على تيجة مقدارها  2ديِار وهي مث ربح ا للسه الواحد أو  200ديِار للعقد
( )2×100وهو يعكَ عائد غير سِوي بِسبة  ,)4/2( %50وعِدها يوصف الخيار بأ ه مربح ا In

 the Moneyأي له قيمة حقيقية  Intrinsic Valueأما اَا ل

تحقق التوقعات فإن الخيار يكون

خارج مجال التِ يذ ويوصف بأ ه  Out of the Moneyوخسارة المستثمر  4ديِار للسه الواحد وهي
مث العالوة وبواقع  400ديِار للعقد الواحد.

أما َا وص السعر الى  15ديِار وهو مساوي سعر التِ يذ يوصف الخيار بأ ه At the Money
و كون القيمة الحقيقية للخيار مساوية للص ر ,وال ك رق ( )3.5يبين احتمالت الربْ والخسارة لخيار
ال راء .أما بالِسبة لألسعار السوقية التي قع بين  19-15ديِار فإ ه يمكن للمستثمر من ِ يذ الخيار
لتقلي الخسائر ألق من  4ديِار للسه الواحد أو حقيق التعادل .فلو ذ المستثمر الخيار عِد سعر

 19ديِار فإ ه يحقق سعر التعادل  Break-evenأي أن األرباح من التِ يذ عوض ماما العالوة
المدفوعة لمحرر الخيار(رمضان.)152 :2012 ,
ب .االستثمار دون التعرض للمخاطر:

يرغب مستثمر أن يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية من السوق المالي ,ولكِه يخ ى أن

ِخ ض قيمتها السوقية فيلجأ لى متالك عقد خيار ال راء ,بدل من شراء السه َا ه من السوق

الحاضر ,وبهذه الست ار يجية تحقق له األرباح ,سواء ر عت قيمة األوراق السوقية أو خ ضت
قيمتها السوقية(مهيدات.)5: 2010 ,

ومثال َلك أن أحد مدراء الصِاديق الستثمارية اشتري سه بسعر  12ديِار ,لتوقع األداء الجيد
لل ركة المصدرة في األج الطوي  .ولكن أداءه سيكون ضعيف خالل السابيع القادمة بسبب م اك

مؤقتة عا ي مِها ال ركة المصدرة للسه  ,ويتوقع ا خ اض مؤقت في سعر السه ولتوفير الحماية ضد
هذا ال خ اض المؤقت بالسعر قام المدير بتحرير خيار شراء مغطي  Covered Callبسعر ِ يذ

 10ديِار للسه الواحد وبعالوة  5ديِار .وعليه فإن أى سعر أعلي من  10ديِار بتاريخ التِ يذ سوف
يدفع حام الخيار بممارسة حقه .وعِدها ملزم مدير الصِدوق بتسلي األسه بسعر التِ يذ ,وبذلك

حقق السه خسائر رأسمالية قدرها  2ديِار للسه الواحد .ولكن في واقع الحال أن مدير الصِدوق

حقق  3ديِار ربْ بالسه الواحد بسبب ال رق بين قيمة العالوة للسه  5ديِار ومقدار الخسارة

الرأسمالية  2ديِار ,وال ك رق ( )2.5يعرض موقف المدير في حالة الخيار المغطى وبسيِاريوهات
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متعددة للسعر .ومِه يتضْ أن تائج الخيار المغطى هى ليَ أسوء من تائج الخيار غير المغطى

عِدما يكون أداء السه ضعيف ,ولكن ليَ أفض في حالة األداء الجيد(الدوري.)172 : 2012 ,
شكل ()2.6
يوضح المبادلة بين العائد والمخاطرة لخيار ميطي وغير ميطي
خيار شراء غير مغطي
Naked Call
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 .2دوافع امت ك خيار البيع:
أه الدوافع ل راء خيار البيع ما دافع المضاربة على ا خ اض القيمة السوقية للسه أو دافع التغطية
من مخاطر ا خ اض القيمة السوقية ألسه يمتلكها المستثمر.
أ .دافع المضاربة:

يحقق المضارب ربحا تيجة شراء حق البيع َا ما حققت وقعا ه وز خ ضت أسعار السوق عن

سعر التِ يذ بأعلى من قيمة المكافأة والمتعام في هذه الحالة ل يملك األصول المالية التي سوف
باع وز ما يضارب على ر اع سعر حق الخيار أو الست ادة من فرق سعر التِ يذ مع سعر السوق,

فيتمكن المضارب من غتِام ال رصة و حقيق األرباح ما بيع السه على المك وف أو شراء خيار
البيع(سودة.)166 : 2006 ,
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ترض أن أحد المستثمرين اشتري خيا ار للبيع على أحد األسه بسعر ِ يذ  10ديِار للسه الواحد

وبعالوة  2ديِار وبمدة اَ  3شهور وبالطريقة األوروبية .قرار الستثمار جاء بِاءا على وقعات
الم ترى بإ خ اض األسعار السوقية للسه مح الخيار لى أق من سعر التِ يذ .وبحلول اريخ الِ اَ
ا خ ضت األسعار السوقية الى  4ديِار للسه الواحد فقرر المستثمر ممارسة الخيار و سلي األسه

بسعر  10ديِار الى المحرر عِدها األرباح المتحققة من التِ يذ حسب وفق اآل ي(التميمي2012 ,

:)360-359:

)Net Gain=X-(ST +P

وبتعويض المعلومات فإن الِتيجة ير الى أن المستثمر سوف يحقق ربحا قدره  4ديِار بالسه
الواحد ,أو  400ديِار بالعقد الواحد ( )100×4وهو يعكَ عائد غير سِوي  %200وعليه يوصف
الخيار بأ ه  In the Moneyأي له قيمة حقيقية .وزَا ل

تحقق التوقعات بإ خ اض األسعار فإن

الخيار أم يكون  Out the Moneyأو  At the Moneyو كون أقصي خسارة يتحملها المستثمر هي
 2ديِار للسه الواحد أو  200ديِار للعقد ( )2×100وهي في َ الوقت مث ربحا لى محرر

الخيار .وال ك رق ( )2.6يوضْ احتمالت الربْ والخسارة لخيار البيع .أما َا كان ال خ اض
باألسعار قع بين  10-8ديِار للسه الواحد فإن المستثمر يمكن أن يِ ذ الخيار لتقلي الخسائر بأق

من  2ديِار للسه الواحد .فعلي سبي المثال لو ا خ ضت األسعار الى  8ديِار و

ِ يذ الخيار

عِدها األرباح المتحققة من الص قة عوض مام ا قيمة العالوة ,ويسمي هذا السعر بسعر التعادل

. Break-even Price
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شكل ()2.7
يوضح احتماالت الربح والخسارة لخيار البيع
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المصدر(التميمي)359 :2012 ,

ب .دافع التيطية ضد المخاطر:

التغطية يتبعها المستثمر للحد من الخسائر المر عة ,دون التقلي ب ك كبير من العوائد المتوقعة,

أي للتخلص من المخاطر غير المِتظمة الخاصة بالمِ أة التي يملك أسهمها وَلك ب رائه خيار البيع,

فلو افترضِا أن سعر التِ يذ في عقد الخيار كان مساوي ا للقيمة التي اشتري بها السه  ,وا خ ضت
القيمة السوقية للسه عن سعر التِ يذ ,حيِئذ يتوقع أن يعمد م تري خيار البيع الى ِ يذ العقد ,أي

بيع أسهمه بسعر التِ يذ المت ق عليه ,محددا خسائره بمقدار المكافأة التي سبق له دفعها ,أما َا
ار عت القيمة السوقية للسه  ,فحيِئذ لن يكون بحاجة الى ِ يذ الخيار ,وك ما سيخسره هو قيمة
المكافأة التي سيعوضها من األرباح التي تمث في ال رق بين سعر شراء السه وبين قيمته السوقية

التي حققت ار اع ا(حِ ي.)451: 2014 ,
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ثانياً :دوافع البائعين
البائعون ه المحررون لعقود الخيارات ,وه المالكون لألوراق المالية ,و تمث دوافعه في

استخدامه للخيارات المالية المعاصرة المستخدمة في السوق المالي بما يلي:
 .1دوافع تحرير خيار الشراء:

أ .دافع التيطية :يلجأ المستثمرون الى حرير خيار ال راء لتعويض بعض الخسائر التي قد يتعرض
لها جراء ا خ اض القيمة السوقية لألسه التي يمتلكو ها ,وَلك كبدي يالئمه  ,ألن حرير مث هذا
الخيار صحيْ أ ه يحدد األرباح بمقدار المكافأة فقط ل أ ه يسه في خ يض حدة الخسائر التي قد

يتعرض لها المستمرون َا ما ا خ ضت القيمة السوقية لألسه (مهيدات.)8: 2010 ,

ب .دافع حقيق المزيد من األرباح:

ن رغبة المستثمر في حقيق المزيد من األرباح على األسه التي يمتلكها بال ع  ,هي من الدوافع التي
دفعه الى حرير خيار ال راء.

 .2دوافع تحرير خيار البيع:
من دوافع حرير خيار البيع :الست ادة من ار اع قيمة المكافأة ,والست ادة من ا جاه حركة أسعار

األسه في المستقب و صي َلك كما يلي(هِدي:)41 :2009 ,
أ .دافع االستفادة من ارتفاع قيمة المكافأة:

يتِاسب سعر ِ يذ الخيار مع اريخ التِ يذ ِاسب ا طردي ا ,بمعِي أن سعر الخيار يكون أعلى كلما

اقترب اريخ التِ يذ ,وعليه فإن رغب المستثمر بتحقيق أرباح كثيرة ,فيمكِه َلك من خالل حرير خيار

البيع ,ولكن مع مراعاة أن يكون حرير خيار البيع على عدد كبير سبيا من األسه .
ب .الست ادة من ار اع محتم في سعر السه :

َا ما وقع المستثمر ار اع سعر سه ما في المستقب  ,فقد يعمد لقتِائه بسعر مِخ ض من خالل
حرير خيار بيع ,يِتهي اريخ ِ يذه قب حدوث ار اع حاد في سعر السه  ,ليجِي من وراء َلك

األرباح.
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االستراتيجيات المركبة من توليفة من الخيارات:
 .1استراتيجيات الهوامش:

يعرف الهامش عموم ا في أسواق الخيارات بأ ه ال رق أو المدى( )Spreadبين العالوة المستلمة

من بيع خيار معين والعالوة المدفوعة ل راء خيار اخر ,أما است ار يجية الهامش فتتضمن شراء خيار
معين وبيع اخر من َ ال ئة ,أي أن كال الخيارين ما أن يكون خياري شراء ,أو خياري بيع,
والغرض مِها هو خ يض مخاطرة أحد المراكز الطويلة أو القصيرة بخيارات السه .
و تعدد و تِوع قسيمتها لي(العلي:)201-199: 2015 ,

أ .اله ـوامش العموديــة واألفقيــة :ويِطــوي علــى ش ـراء خيــار بســعر ِ يــذ معــين وبيــع اخــر بســعر ِ يــذ
مختلف ,ولكن الخيارين بِ َ اريخ الستحقاق ,ويطلق عليه أيضا هامش السعر أو هامش الِقود ,أما

الهــامش األفقــي فيتضــمن ش ـراء خيــارات متماثلــة بســعر التِ يــذ ولكــن بت ـواريخ اســتحقاق مختل ــة ,ويطلــق
عليه أيضا هامش الزمن أو هامش التقوي .

ب .الهوامش المتفائلة وغير متفائلة :و تضمن شراء خيار ال راء بسعر ِ يذ معين ,وأيضا بيع خيار
اخر من َ ال ئة ولكن بسعر ِ يذ أعلى ,ويمكن أن طبق على خيارات البيع أيضا ,وسميت مت ائلة
ألن المستثمر يتوقع ر اع أسعار السوق ,أمـا الهـوامش غيـر المت ائلـة فتتضـمن بيـع خيـار شـراء بسـعر
ِ يــذ معــين وش ـراء خيــار ش ـراء م ــابه بســعر ِ يــذ أعلــى وســميت غيــر مت ائلــة ألن المســتثمر يتوقــع
خ اض أسعار السوق

 .2الهوامش الدائنة والمدينة(بن لخضر:)129-126 :2015 ,

أ .استراتيجية هامش خيار الشراء المتفائلة العمودية :و تكون من شراء خيار شراء بسعر ِ يذ
معطى ,وبيع خيار شراء بسعر أعلى ,حيث يكون السعر على َ األص مح التعاقد ,الخيارين
هما أيضا لهما َ اريخ الستحقاق.

ب .االمتدادات الهبوطية :و سمْ هذه الست ار يجية بتركيب شراء خيار شراء بسعر ِ يذ أعلى مع بيع

خيار شراء اخر بسعر معين ,ومع َلك في حالة وجه األسعار لى اإل خ اض يكون سعر التِ يذ

لخيار ال راء أعلى من سعر ِ يذ خيار المباع.
ت .االمتدادات على شكل فراشة :ومن أج

حقيق است ار يجية اإلمتدادات على ال ك

ال راشي,

المستثمرين ي ترون خيار شراء ,وبيع اخرين على َ األص مح العقد في اريخ الستحقاق سه,

لكن سعر ِ يذ أعلى ,و شراء دائما على َ األص وبِ َ التاريخ؛ الخيار األخير له سعر ِ يذ
أعلى من الخيارين اآلخرين.
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ث .االمتدادات القطرية :في حالة المتدادات القطرية تضمن خيارات لها واريخ استحقاق مختل ة,
كما أن لها أسعار ِ يذ مختل ة َ ,يت اختيار هذه الخيارات في شك قطر مائ من الص قات المالية,
كما أن المتدادات القطرية مكن من اكتساب

كيلة من األرباح الممثلة.

 .3استراتيجيات عقود الخيار المالية المختلفة:
أدى طور التعام

في السواق المالية الدولية الى وضع الست ار يجيات األساسية للتعام

بالخيارات في مجموعتين(يوسف:)191-190 :2010 ,

أ .ن بيع حق ممارسة ال راء وشراء حق ممارسة البيع يحقق ربح ا َا ا خ ضت األسعار اآل ية للعملة

فكما َكر ا سابق ا أ ه با خ اض األسعار اآل ية فإن بائع حق ممارسة ال راء يحقق ربح ا مقداره العالوة
التي قاضاها ألن م ترى الحق لن يمارس عملية ال راء ب سي تريها من السوق بسعر أق .

كذلك الحال بالِسبة لم ترى حق ممارسة البيع حيث أ ه سيحقق ربحا بإ خ اض السعار األ ية أل ه
سيبيع بالسعر المت ق عليه بدلا من بيعه في السوق بالسعر المِخ ض.
ب .أن كالا من شراء حق ممارسة ال راء وبيع حق ممارسة البيع يحقق ربح ا أل ه سيمارس حقه
بال راء على السعر المت ق عليه على الرغ من ار اع األسعار في السوق وكذلك الحال بالِسبة لبائع
حق ممارسة البيع حيث سيحقق ربحا مقداره العالوة ألن الطرف المقاب لن يمارس حقه بالبيع على
السعر المت ق عليه أل ه سيكون بإمكا ه البيع في السوق بسعر أعلي.
استراتيجيات تأمين محفظة االوراق المالية:
عتبر هذه الست ار يجية وسيلة للحد من مخاطر الستثمار في األوراق المالية هدف لى حماية
مح ظة األوراق المالية ضد مخاطر عرض قيمتها ل خ اض مع ضمان حد أد ى من العائد ,يِظر
لى أمين المح ظة على أ ه خيار بيع طوي األج

المح ظة عِد سعر معين.
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يوجد عدة استراتيجيات لتأمين المحافظ المالية منها:
 .1تأمين المحفظة مع خيارات البيع :أن يقوم المستثمر بتوجيه جزء من الموارد المالية المتاحة

لختيار بيع ث استثمار ما بقى من الموارد في استثمار قليدي ,ومث هذا التأمين عادة يكون له كل ة
عادل كل ة خيار حق البيع ,فإَا ما ار عت أسعار األسه فبإمكان المستثمر بيع هذا السه بسعر

مر ع ويحقق األرباح ل أ ه سوف يخسر المكافأة التي سبق ودفعها لعقد خيار البيع ,والذي لن يست يد
من ِ يذه ,ل أن هذه الخسارة برأيِا أ ها عبارة عن ضريبة يدفعها المستثمر مقاب الحد من خسار ه

لى أد ى حد ,وهي في حال ا خ اض سعر السه يستطيع هذا المستثمر ِ يذ عقد البيع بالسعر األول

(األعلى) وبذلك تجدد خسار ه بمقدار المكافأة المدفوعة والتي أحيا ا كون صغيرة بالِسبة لى الخسارة

التي قد يمِى بها المستثمر المالك لِ َ هذه األسه ول يق بعم عقد اختيار البيع ,ويستطيع
المستثمر القيام بتأمين المح ظة ب راء خيار شراء ,مث أن ي تري خيار شراء طوي المدى ,ويملك

أيضا ستزداد قيمة المح ظة بسبب مدفوعات قي الستثمار على
سِد خزيِة على المدى الطوي  ,ا
اختيارات ال راء الطوي (سودة.)203: 2006 ,
 .2استراتيجية التحوط الساكن :التحوط الساكن هو است ار يجية معترف بها ,و ِطوي هذه الست ار يجية
على بيع مح ظة األسه وشراء العدد المِاسب من ال هادات التي صدرها ال ركات و عطي
لحاملها الحق في شراء أسه أو سِدات في اريخ مستقبلي بسعر محدد مستقبال على أن يت وضع
ال ائض الِقدي في وديعة بسعر فائدة ثابتا على أن يعكَ الوضع في هاية السِة أو في أي فترة

أخرى يت ختيارها(بن لخضر.)130: 2015 ,

 .3تحرير عقود خيار شراء وبيع ميطاة :في هذه الست ار يجية للحد من مخاطر الستثمار في األسه
العادية والتي ل يتوقع حدوث غيرات في أسعارها ب ك كبير في المدى القصير .والهدف من هذه
الست ار يجية زيادة في عائد المح ظة في األج القصير ثر المكافآت التي يحص عليها من
حرير العقود ,وقد يستخدم أكثر من است ار يجية استثمارية من عقود الخيار لتأمين المح ظة كأن

يقوم المستثمر ب راء خيار شراء لسِد مملوك في المح ظة و حرير عقد خيار بيع لسه اخر أو

لِ َ السه وَلك للتأمين أو الحد من الخسارة التي قد حدث(سودة.)204: 2006 ,
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 .4استراتيجية التحوط المتحرك :ن معج الم تقات يتِاول م هوم التحوط المتحرك مع الستعا ة
بمثال طبيقي لتدلي المعا ي وززالة اللتباس ,لو فرض أ ِا بصدد أمين مح ظة األوراق المالية,
وأ ه يمكن قيي األصول المكو ة لهذه المح ظة من أصول خالية من المخاطرة كالسِدات

الحكومية ,وأصول خطرة كاألسه أو مؤشرات األسه المستقبلية في طار است ار يجية التحوط

المتحرك – الِسبة بين األصول الخطرة وغير الخطرة لن ظ ساكِة في ضوء غيرات األسعار –

ف ي التحوط المتحرك للعملة فإن سبة التحوط لمح ظة العملة يت

خ يضها كلما ر عت قيمة

العملة ,ويت رفع هذه الِسبة مع هبوط أسعارها(رضوان.)327 : 2015 ,

مؤشرات الحساسية والتسيير الديناميكي:
ن المعلمات اليو ا ية قيَ حساسية قيمة خيار بالِسبة لخيار اخر بسبب غير في قيمة واحدة

من متغي ار ه المسعرة ,والمعلمات اإلغريقية تكون من خمسة متغيرات مستخدمة في حديد سعر الخيار
(العالوة) ,السعر الضمِي ,سعر التِ يذ ,وال ترة الزمِية المتبقية قب

األسه  ,معدل ال ائدة الخالي من المخاطر ,وأيضا وزيعات األرباح .

اريخ الستحقاق ,قلب أسعار

هذه المعلمات سمى أيضا بمقياس مؤشرات الحساسية التي عين كيف يمكن للتقلبات الحاصلة في ك

من هذه التغيرات أن ؤثر في سعر الخيار ,فهي مهمة بالِسبة لعقود الخيار وَلك لألسباب التالية:
 .1يستخدمها المستثمرين المحترفين من أج

الخيارات.

غطية مراكزه أو من أج

خلق مركز حر عن

 .2لتقدير أثر التغير في ظروف السوق على قيمة مراكزه على الخيار ,باإلضافة لى َلك ستخدم

لتحديد الخيارات المِاسبة لتِ يذ مختلف است ار يجيات الخيار(بن لخضر.)131: 2015 ,

وعليه فإن فه الكي ية التي تغير بها عالوة الخيار عِد غير عوام التسعير األساسية ل يق أهمية

عن فه الكي ية التي سعر بها الخيارات ,والتغير بسعر الخيار من الممكن أن يمث بدللة عدد من

اإلحصاءات المختصرة التي ي ار ليها عموما " بالحروف اإلغريقية وهذه الحروف اإلغريقية هي
هامة جدا للمتعاملين المحترفين بالخيارات ,فهي عبر عن كي ية غير قيمة الخيار حيِما يتغير أحد

مدخال ه موَج بالك وسكولز لتسعير الخيارات(بن لخضر.)131: 2015 ,
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و تمث هذه المعامالت في اآل ي(ابراهي :)582 :2012 ,
 .1دلتا ( :)δقيَ أثر غير أسعار األسه على أسعار عقود الخيارات.
𝑠𝜕∆c =𝜕𝑐/𝜕𝑠 𝑒𝑡 ∆𝑝 =𝜕𝑝/

 .2جاما ( :)γوهي الم تقة الثا ية بالِسبة لتغير أسعار عقود الخيارات بالِسبة ألسعار األسه
ومهمتها قياس التحدب (.)Convexity

Г=∆t-∆0/St-S0
 .3ثيتا ( :)θو قيَ التغير في أسعار عقود الخيارات بالِسبة لتغير األج .

𝑜𝑡 θ = 𝑐𝑡− 𝐶𝑡𝑜/ 𝑡−

 .4فيجا ( :)νقيَ أسعار عقود الخيارات بالِسبة لتغير َبذبة أسعار األسه .

 .5روه ( :)ρالروه هي الم تقة األولى لسعر الخيار سبة لمعدل ال ائدة الخالي من المخاطر ,يعِي

أ ها قيَ حساسية سعر خيار ال راء للتغير الط يف في معدل ال ائدة الخالي من المخاطر.

𝑟𝜕Rhoc= 𝜕𝑐/

𝑟𝜕Rhop= 𝜕𝑝/
وبمقتضى موَج بالك و سكولز فإن  Rhoلخيار ال راء والبيع حسب كالتالي:

)Rhoc =𝐸𝑇𝑒−𝑟𝑇(𝑑2

)Rhop =𝐸𝑇𝑒−𝑟𝑇(-𝑑1
 مماسبق يتضْ أن ﺍس خﺩﺍﻡ ﺍلمعامالت ﺍإلحصائية (ﺩلتا ا ,جاما ,ثي ا ,فيجا) يق صﺭ على قياس

درجة التقلب ومدى ﺭﺍجع القيمة الزمِية ﻭﺍلتأثيرات المتبادلة بيﻥ غيﺭ ﺍألصﻭل ﻭﺃسعاﺭ الحقوق
على الجهات المختصة والمحترفين مﻥ المتعاملين ﺃﻭ ل يﻜﻭﻥ ﺫلك مﻁلﻭبا ﺃﻭ ممﻜ ا القيام فيه
بﻭﺍسﻁة بقية ﺃص اﻑ المستثمرين ,والمؤسسات المتخصصة كون ملﺯمة بم ابعة مثل هﺫه

ﺍلمعامالت ﺍإلحصائية لتتمكن بﺩﻭﺭها مﻥ ﺍق ﺭﺍﺡ ﺍألسعاﺭ التي ﺭﺍها عادلة ﺃﻭ مﺭبحة لمن
ي عامل معها مﻥ المستثمرين.
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خ صة الفصل الثاني
ؤثر على اإلستثمار مجموعة من المخاطر المر بطة بمحيطه ,و قس هذه المخاطر بحسب

الجهة الصادرة مِها هذه المخاطر لى مخاطر مِتظمة (كلية) ومخاطر غير مِتظمة (جزئية) ,و عتبر

المخاطر السابقة أه احد العوام المؤثرة في الق ارر الستثماري ,لذلك كا ت هذه المخاطر المالية

درستها بغرض دار ها والحد من أثي ار ها.
موضوع العديد من األعمال التي حاولت ا

جاءت الهِدسة المالية بمجموعة من األدوات التي يمكن من خاللها دارة هذه المخاطر ,و عتبر

الخيارات المالية حدى أه هذه األدوات ,ومن أج العم على دارة المخاطر المالية بواسطة هذه
األدوات لبد من عطاء هذه األدوات قيمتها العادلة في األسواق هدف التقيي الجيد لل رص

الستثمارية ,وييبرز في هذا اإلطار مجموعة من الِماَج التي حاولت سعير هذه األدوات مِها موَج
بالك وسكولز والِموَج ثِائي الحد ,والذين من خاللهما يمكن استخدام هذه األدوات ضمن است ار يجية

ديِاميكية بغية دارة مخاطر المحافظ المالية.

كما ِاول المبحث الثالث اإلست ار يجيات التي قوم عليها عقود الخيار مكو ة من مجموعة من األسه

وعقد خيار .وعليه يمكن القول أن عقود الخيار أدوات لتبادل المخاطر و غطيتها ,وهي وسيلة لتوزيع

المخاطر المتعلقة باأل طة القتصادية بحيث تمكن األسواق من حقيق ك اءة أعلى .كما غطى

المبحث الثالث استخدام مجموعة المعامالت اإلحصائية لقياس درجة حساسية حدى هذه األدوات
المالية المبتكرة وهي عقود الخيار و وصلِا أن استخدام هذه المعامالت التقيمية لهذه األداة مث دلتا,
جاما ,ثيتا ,ﻭ فيجا ل يمكن استخدامها ﺇل من طرف المحترفين وَلك لقياس مدى حساسية قيمة هذه

العقود لى مختلف المتغيرات الزما ية والمكا ية التي ؤثر في غير قيمتها ,حيث يساعد هذا القياس
المعِيين على اقتراح أسعار لهذه األدوات بحك أن السعر في هذه األداة المالية عام حاس .
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تمهيد:
أت أسواق رأس المال كمحصلة للتطورات القتصادية التي استوجبت وجودها ,حيث

طورت لك األسواق ب ع المتطلبات القتصادية والمالية للدول الرأسمالية التي كا ت بحاجة لتلك

األسواق تيجة لتقدم المعامالت القتصادية والمالية بها.

قوم األسواق المالية بدور اقتصادي عن طريق يجاد البدائ

التمويلية للم روعات ,ويدخ

المستثمرون لألسواق المالية ألهداف مختل ة ولكِها ِصب على الربْ ,و أخذ هذه األسواق ما شك

أسواق (أولية) وهي سوق إلصدار األوراق المالية وفيها ِ أ عالقة مباشرة بين مصدر الورقة المالية
والمكتتب األول فيها ,أو شك األسواق الثا وية أو أسواق التداول وفيها تداول األوراق المالية عن

طريق البورصات.

ويمث سوق رأس المال قطة لتقاء الستثمارات طويلة األج مع التموي طوي األج  ,حيث يت

التعام فيها باألدوات المالية َات األج المتوسط والطوي  ,أي التي يزيد أج استحقاقها على سِة,
سواء كا ت هذه األدوات عبر عن دين كالسِدات ,أم عن ملكية كاألسه .
مفهوم سوق رأس المال:
عتبر سوق رأس المال اإلطار الذى من خالله لتقي الوحدات الستثمارية مع وحدات الدخار

وَوى ال وائض المالية لعقد الص قات الطويلة األج سواء من خالل الكتتاب األولي لإلدارة المالية,

أو من خالل عمليات المتاجرة بأدوات السوق(الدباس.)92 : 2012 ,
ك

سوق األوراق المالية ركِ ا أساسي ا من أركان هيك

الِظام التمويلي في الِظ القتصادية

المعاصرة لما قوم به هذه األسواق من دور هام في ح د المدخرات و وجيهها في قِوات استثمارية

عم على دع القتصاد القومي و زيد مع معدلت الرفاه القتصادي ألفراده فضالا عن كو ها مراة

عاكسة للوضع القتصادية العام للدولة(علوش ,ومحمد.)71: 2015 ,

يعرفها (المخالفي ,وعبد الرحي  )43: 2013 ,بأ ها المكان الذي ستطيع من خالله الحصول على

الموال عن طريق بيع األوراق المالية ,وشراء األوراق المالية ألول مرة ,ويهدف السوق لى الح اظ
على السيولة حيث يساعد السوق المِظمات في بيع وزعادة بيع هذه الوراق المالية عِد الحاجة لذلك.
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كما عرف أسواق رأس المال على أ ها أسواق لالستثمارات المالية المباشرة أو غير مباشرة على

رأس المال ,و م جميع أشكال اإلقراض والقتراض وخلق أداة مالية قابلة للتداول ,وي م سوق رأس
المال مجم المؤسسات المالية والية الوساطة التي ت من خاللها جميع األموال على المدى المتوسط
والطوي و وفيرها لألفراد وقطاع الحكومة(.)vilras& delit, 2007, p: 2

ومن خالل ما سبق يتضْ أن سوق رأس المال عبارة عن سوق ي ارك فيه الم ترون والبائعون في

جارة األصول مث األسه والسِدات والعمالت والم تقات ,بغرض التموي و حقيق اكبر عائد ممكن.
مكونات سوق رأس المال:
يمكن يجاز مكو ات سوق رأس المال بما يلي:
 .1السوق األولي :Primary Market

وهي األسواق التي تباع وتشتري فيها األوراق المالية التي تصدر ألول مرة (الجديدة) من خ ل

التعامل مع وسطاء وتجار األوراق المالية .وهذا يعني أن االوراق المالية التي تتداول في السوق

لم تكن مملوكة من قبل ألحد .أي أنه سوق األوراق

المالية الجديدة من أسهم وسندات جديدة .وتسمي السوق األولية (بسوق اإلصدارات)

أيضاً(موسي.)39: 2010,

 .2السوق الثانوي النظامي (قاعة التداول) :Secondary Market

يقصد به َلك السوق الذي يت فيه بيع وشراء األوراق المالية وم تقا ها المسجلة لدى لجِة

البورصة ,وهذه األوراق هي أصالا قد

صدارها في السوق األولي .ومن األمثلة على هذه األسواق

وأبرزها عالمي ا بورصة لِدن التي عود جذورها للقرن السابع ع ر ,وبورصة يويورك التي عود جذورها

للعام  1792م ,و عتبر من أكبر البورصات في العال  ,وبورصة طوكيو وهو غ كو غ وف ار ك ورت ,أما

على صعيد العال العربي فهِاك عدة بورصات من أبرزها بورصة القاهرة ,و عتبر من أكبر البورصات
العربي من حيث عدد ال ركات المدرجة ,وعمان التي

وحديثا

أسيسها في العام 1978م ,والبحرين,

افتتاح بورصة فلسطين في العام 1997م(يوسف .)1076-1025: 2016 ,
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 .3السوق الثانوي الموازي ):Over the Counter (OTC
يت فيه بيع وشراء األسه والسِدات التي صدرها ال ركات غير المدرجة في السوق الِظامي

أو بيع وشراء األسه والسِدات المدرجة في السوق الِظامي ,ولكن بأق من وحدة التعام المطلوبة

فيه ويتميز هذا السوق بما يلي (موسي:)41-40: 2010,

 .1عدم وجود مكان مركزي للتداول ,كما هو الحال في السوق الِظامي.
 .2يت التداول فيه من قب

جار يكو ون مستعدون ل راء األوراق المالية التي عرض عليه وبيع

األوراق التي طلب مِه فه ي ترون ويبيعون لحسابه ويست يدون من ال رق بين سعر البيع وسعر

ال راء للورقة المالية ,أى يعتبرون كتجار التجزئة ي تري الورقة المالية بغرض بيعها ل ليقتِيها.
 .3يت التداول فيه في األوراق المالية لل ركات غير المسجلة في سوق ظامية.

 .4ت ال صالت في هذا السوق من شبكة ا صالت ا وما يكية خاصة سمي " اسداك" (,)1

وبالتل ون.

المتطلبات األساسية لقيام البورصة:
يتطلب قامة البورصة عدد من المتطلبات كالتالي(عبد القادر:)121 : 2010 ,
 .1وفير مِاخ استثماري مالئ  :ويقصد بالمِاخ الستثماري أو البيئة الستثمارية المالئمة وفر

مجموعة من األوضاع والظروف السياسية والجتماعية والقتصادية والت ريعية المستقرة التي ؤثر في
ثقة المستثمر و قِعه بتوجيه استثما ار ه لى بلد دون غيره.

 .2الوعي الدخاري والستثماري :لبد من وجود وعي ادخاري واستثماري بين أوساط الجمهور ,فهو
يوفر ال رص المتعددة لتدفق المدخرات حو الم اريع القتصادية التِموية.

) (1اس

اسداك  NASDAQاختصار لس  National Association of Securities Dealers Automatedوالتي عِي الجمعية

الوطِية لتجار األوراق المالية المسعرة اليا ,وهي ال خص المعِوي أو ال ركة (البورصة شركة ربحية في َا ها) المؤسَ لهذه البورصة وهي

خاضعة لتِظي ورقابة لجِة األوراق المالية والبورصات األمريكية .بورصة اسداك هي سوق أمريكي لتداول أسه ال ركات ,أ ئت بهدف احة
داول أسه ال ركات بطريقة الية بواسطة شبكة الكترو ية وفر ش افية أكثر وسرعة أكبر في ِ يذ ص قات البيع وال راء كبدي عن الطريقة

التقليدية ,و عتبر أول بورصة لكترو ية في العال .
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 .3كثرة عدد ال ركات المساهمة و ِوع األوراق المالية :لكي زدهر البورصة يتطلب َلك أسيَ

شركات مساهمة عديدة ,ووجود أوراق مالية َات سمات مت او ة جذب المدخرين لها.

 .4وفر المؤسسات المالية الوسيطة :و تمث هذه المؤسسات في البِوك التجارية والبِوك المتخصصة
وشركات التأمين وصِاديق المعاشات والضمان الجتماعي وصِاديق الستثمار وشركات التموي
والستثمار وبيوت السمسرة.

 .5هيك مؤسسي فعال ومتكام  :ويتمث هذا الهيك في وجود هيئة رسمية ِظ و رف بصورة كاملة
على جميع

اطات البورصة من حيث دراج األوراق المالية وشروط صدارها و داولها ,وكذلك

أهي الكوادر واألفراد العاملين في البورصة.
األدوات المالية المتداولة في البورصة:
يت في أسواق رأس المال داول األ واع العديدة من األوراق المالية ,بعضها يمث حقوق ملكية

كاألسه العادية ,وبعضها يمث ديون على من أصدرها كالسِدات ,والبعض األخر يجمع في مزاياه
بين مزايا األسه العادية ومزايا السِدات كاألسه الممتازة وفيما يلى تِاول الحديث عن ك من وع

من هذه األ واع.
أوالً :األسهم

األسه هي حقوق ملكية على دخ وأصول ال ركة ,يزيد حج التعام فيها عن أي شك

اخر من األوراق المالية في سوق رأس المال ,ويعد حملة األسه شركاء في رأس مال المؤسسات

المصدرة لألسه  ,وكذلك في صافي الدخ الذى حققه هذه المؤسسات ,ولذا فقد يحصلون على أرباح

أو يتحملون خسائر حسب ما يس ر عِه المركز المالي للمؤسسة المصدرة لألسه  .والكمية المصدرة

من السه الجديدة في أي سِة كون قليلة ل تجاوز قريب ا  %1من القيمة الكلية لألسه الموجودة,
وعادة ما يمتلك أفراد القطاع العائلي غالبية األسه (حوالي  %50في أمريكا) في حين متلك صِاديق

المعاشات ,والصِاديق الم تركة وشركات التأمين الِسبة الباقية(يو َ.)120: 2013 ,

و عد األسه من أكثر األوراق المالية شيوعا و داولا في السوق المالي ,ويعرف السه بأ ه "صك يثبت

لصاحبه الحق في حصة شائعة في ملكية صافي أصول مِ اة مساهمة أو وصية باألسه بحسب
األحوال ,ويضمن الحق في الحصول على حصة من أرباح ال ركة ِاسب ما يملكه من أسه  ,و كون

مسئولية المساه محدودة بمقدار ما يملكه من أسه (الجرجاوي )51 :2008 ,و ِقس لى قسمين:
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 .1األسهم العادية:
يتكون رأسمال ال ركة المساهمة من عدد من الحصص المتساوية ل ق قيمة الحصة الواحدة
مِها عن وحدة واحدة من قيمة الِقد المتداولة ,ويطلق على الحصة الواحدة مِها "سه " ,و مث السه

العادية من وجهة ظر ال ركة وسيلة التموي الرئيسية ,لذا كان العتماد شبه رئيسي على هذا الِوع
من السه للتموي الدائ لل ركات ,خصوصا عِد بدء التأسيَ ,أل ه هذا الِوع من السه ل يحم

ال ركة أية أعباء أو كل ة للغير ,كما هي الحال بالِسبة لألسه الممتازة والسِدات(عق :2009 ,

.)106

و عتبر األسه العادية هي الِوع األكثر واألوسع استخدام ا من قب ال ركات في حصولها على

الموارد التمويلية ,وخاصة لتكوين رأس المال عِد أسيَ ال ركات .ويمث السه العادي مستِد ملكية
له عدة قي لك مِها مدلولها الخاص مِها القيمة السمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية والقيمة
التص وية ,فالقيمة السوقية تمث في القيمة التي يباع بها السه في سوق األوراق المالية  ,وهذه القيمة

قد كون اكبر أو أق من القيمة السمية أو القيمة الدفترية ,فإَا كان أداء الوحدة القتصادية جيدا
و حقق أرباح فمن المتوقع أن السعر السوقي للسه سيكون أعلى من القيمة الدفترية أو السمية ,أما
َا كان أداء الوحدة القتصادية ضعيف فمن المتوقع أن يِخ ض سعر سهمها في السوق وربما يص
لى أق من القيمة الدفترية أو السمية(الحلو.)63 : 2009 ,

أما القيمة السمية فتتمث في القيمة المدو ة على قسيمة السه وهي سعر اعتباري ضعه

ال ركة للسه عِد صداره أول مرة ول ر بط بسعر السه في السوق ,وهي قيمة ظرية لتغطية رأس
المال المدفوع و مِصوص عليها في عقد التأسيَ لك وحدة اقتصادية .أما القيمة الدفترية فتتمث في

قيمة حقوق الملكية (القيمة التي ل تضمن األسه الممتازة  ,ولكن تضمن الحتياطات واألرباح

المحتجزة) مقسومة على عدد األسه العادية المصدرة  ,أي هي عبارة عن حصة السه الواحد من
صافي موجودات الوحدة القتصادية وليَ لها أثير كبير على أسعار األسه في السوق(معروف,
.)23 :2013

و تصف أسه رأس المال بالدوام ,أي ليَ لها اريخ استحقاق محدد طالما أن ال ركة قائمة

ومستمرة ,ولكن من حق حملة السه الحصول على صافي الدخ  ,وكذلك المتبقي من أصول ال ركة

بعد سداد كافة اللتزامات األخرى َات الولوية في السداد .ويعِي هذا أن احتمال أن يحص أصحاب
األسه العادية على عوائد أكبر من العائد الذي يحص عليه حاملي السِدات حيث حص السِدات
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على عائد ثابت ولكن المخاطر التي يتعرض لها المالك أكبر طالما أن حقوقه مر بطة بالدخ

المتبقي بعد سداد اللتزامات َات األسبقية(المخالفي ,عبد الرحي .)41: 2013 ,

و رى الباحثة بأن األسه العادية هي جزء من رأس المال محدد القيمة يثبت لصاحبه حق ا في
ال ركة التي يساه فيها ,و مر األسه العادية بمرحلتين في التعام  :في المرحلة األولى يجري
الكتتاب العام عليها في أسواق رأس المال وبالتالي فإ ها يعد ضافة حقيقية لرأس مال ال ركة ,وفي
المرحلة الثا ية يت داول هذه األسه كأي أداة استثمارية عرض في السوق الثا وية وبأسعار خضع
لقوى الطلب والعرض ,وبالتالي فإن هذه المرحلة ل مث أي ضافة حقيقية لرأس مال ال ركة ,ب

مجرد عملية ق حق الملكية من شخص آلخر.

ها

وتنقسم األسهم العادية إلى األنواع التالية (يونس:)33 :2013 ,
 .1أسهم اسمية :وهي أسه يثبت عليها اس مالك السه و سج األسه لدى الوحدة القتصادية باس
صاحب ال أن.

 .2أسهم أذنيه أو ألمر :ويذكر اس صاحب السه في ال هادة مع ظهار اإلَن أو األمر.
 .3أسهم لحاملها :ل حم

شهادة الس اس صاحب األسه وز ما يصبْ مالكا لألسه حام

ال هادة.
حقوق المساهم العادي (موسي:)44: 2010 ,
يتمتع حام السه العادي بِوعين من الحقوق :حقوق جماعية يستطيع التمتع بها مع غيره من

المساهمين مجتمعين ول يستطيع ممارستها لوحده ,والِوع اآلخر حقوق فردية يمكِه ممارستها لوحده.
أ .الحقوق الجماعية  Collective Rightsو التي يمكن لخيصها كما يلي:
 .1عدي الِظام الداخلي لل ركة.

 .2ا تخاب أعضاء مجلَ اإلدارة ,والتصويت إل تخاب أعضاء المجلَ يت عادة شخصيا من قب
المساه أو بت ويض المساه لمساه اخر للتصويت بالِيابة عِه .ويعطي لك سه صوت واحد.

 .3ويض مجلَ الدارة ببيع الموجودات الثابتة لل ركة.

 .4الموافقة على ال دماج في شركة أخري أو ادماج شركة أخري مع ال ركة.
 .5عدي رأس مال ال ركة.
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 .6ويض ادارة ال ركة بإصدار اسه ممتازة وسِدات وأية أوراق مالية أخري.
ب .الحقوق ال ردية  Specific Rightsللمساه حقوق ا أخري يمارسها بِ سه ذكر مِها:
 .1حق التصويت على وصيات مجلَ اإلدارة الخاصة بأعمال ال ركة.
 .2حق بيع أسهمه و حويلها لى غيره.

 .3حق الم اركة في ما يتبقي من موجودات ال ركة بعد سداد ديو ها في حالة التص ية.

86

واقع بورصة فلسطين ودور عقود الخيار في تنشيطها

الفصل الثالث

مزايا وعيوب االسهم العادية:
 2.6.1.1.3.1تتمثل مزايا االسهم العادية بالنواحي التالية(الشواورة:)108 : 2013,
 .1ل يتر ب عليها أية كاليف ثابتة أو متغيرة ال بعد أن يتحقق الربْ و تقرر سبة التوزيع.

 .2عطي مرو ة أكثر من حيث التكاليف و كون أق خط ار على ال ركة من مصادر التموي األخرى.
 .3ساعد على ادي فرض بعض القيود المالية على ال ركة.

 .4عد مصد ار مويليا من شأ ها أن زيد الثقة و وسع القدرة على القتراض.
 .5سهولة سويق وبيع األسه .
 .6ل

ك عبئ ا على التدفقات الِقدية المستقبلية.

 2.6.1.1.3.2أما عيوب األسهم العادية فتتمثل في الجوانب التالية (الشواورة:)109 : 2013,
 .1يؤدي التوسع فيها لى زيادة قاعدة المالكين الجدد و ضييق سلطة المالكين الحاليين.
 .2د ي العوائد تيجة لتوسيع قاعدة وزيع األرباح.
 .3كثرة اجراءا ها وار اع كاليف اصدارها.
 .4خضوع ارباحها لضريبة الدخ .
ثانياً :األسهم الممتازة

قد يقرر مجلَ اإلدارة حت ظروف معيِة أن األسه الممتازة هي أ سب مصدر للتموي

أل ها زود ال ركة بالتموي

الملكية.

الالزم ,و عتبر مصدر موي

جمع بين خصائص الدين وخصائص

والسه الممتاز هو وع من األسه الذى يعطي مالكه الحق في الحصول على وزيعات لألرباح قب

حصول مالكي السه العادلية عليها ,وله الحق األولوية في الحصول على وزيعات األرباح وعلى

موجودات ال ركة عِد التص ية قب مالكي األسه العادية(موسي.)48 : 2010 ,

هي أسه عرف بمستِد له قيمة اسمية ,وقيمة دفترية ,وقيمة سوقية ,مام ا مث األسه العادية
غير أن لك األسه يكون لحاملها أولويات معيِة على األسه العادية وغالبا ما دور هذه األولويات

في الحصول على الكوبون وفي الحصول على صيب السه من ا ج التص ية (الدهراوي وهالل,
.)36 : 2013
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و رى الباحثة أن األسه الممتازة عتبر مصدر هام من مصادر التموي

طويلة األج

لل ركات المساهمة العامة ,و متاز بجمعها بين ص ات أموال الملكية والقتراض ,فعِد التص ية أ ي

األسه الممتازة بعد الديون في األولوية وقب المساهمين العاديين ,ومن احية الدخ

ستحق سبة

ثابتة مِه .وعالوة على َلك ,فإن بمستطاع ال ركة لغاء هذا العائد دون أن يؤدي هذا اإللغاء لى

اعتبار ال ركة مقصرة في الوفاء بإلتزاما ها ,كما قد يحدث في حالة عدم الدفع للدائِين.

وي ض بعض المتعاملين هذا الِوع أل ه يجمع بين األسه العادية من حيث كو ه حق ملكية

وبين السِد كو ه محدد ال ائدة مسبقا ,فهي أوراق مالية ضمن لحاملها ميزات ل ضمِها األسه

العادية.

أنواع األسهم الممتازة :

أخذ عدة أ واع أهمها(الدهراوي وهالل:)63 :2013 ,

 .1األسه الممتازة غير المجمعة وغير الم اركة باألرباح  :وهي لك األسه التي ل يكون لحاملها

الحق في المطالبة باألرباح التي ل يعلن عِها أو ل وزع في السِوات السابقة.

 .2األسه الممتازة المجمعة وغير الم اركة باألرباح :وهي لك األسه التي ل يسقط حق حاملها في

الكوبو ات التي ل يعلن عِها في السِوات السابقة.
 .3األسه الممتازة غير المجمعة والم اركة باألرباح :وهي لك األسه التي يكون فيها الحق لحام

السه في م ا ركة حملة األسه العادية في أي كوبو ات دفع بعد أن يتحص حام السه العادي
على كوبون يساوي المعدل المرجْ للسه الممتاز.

 .4األسه الممتازة المجمعة والم اركة باألرباح :وهي التي لها الحق في الحصول على األرباح عِد
اإلعالن عن وزيعها ب ك متراك  ,في وقت ل حص في ه هذه األسه على وزيعها في سِوات

سابقة هذا باإلضافة لى حقه في م اركة حملة األسه العادية في أي كوبون ضافي أو أرباح متبقية
بعد جراء وزيع كوبون لحملة األسه العادية بمعدل مرجْ لتوزيع السه الممتاز.

 .5األسه الممتازة القابلة للتحوي  :وهي األسه التي سمْ لحاملها بتحويلها لى عدد معين من

األسه العادية أو لى سِدات.
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مزايا االسهم الممتازة:
 .1ل يؤدي عدم دفع عوائدها لى افالس ال ركة كما هو الحال في فوائد اإلسِاد.
 .2عوائدها مقتصرة على سبة معيِة لذا ل

ارك في أية زيادة في األرباح ,كما أ ها ل ؤدي لى

أك يذكر في ربحية األسه العادية.

 .3ليَ لها أصوات ( ل في حالت معيِة) لذا ل يؤثر اصدار مث هذه السه في سيطرة الدارة
القائمة (التأثر في الحد األد ى).

 .4بالرغ من عدم وجود اريخ محدد إللغاء األسه الممتازة ,ل أن حق استدعائها يعطي ال ركة
المصدرة ميزة استبدالها بوسائ دين أق كل ة َا ا خ ضت أسعار ال وائد.

 .5زيد هامش اآلمان للمقرضين و وسع قاعدة القتراض و حسن الصورة الئتما ية لل ركة المصدرة.
 .6قل احتمالت أثر ال ركة باألوضاع القتصادية السلبية(عق .)117 : 2009 ,
عيوب استخدام األسهم الممتازة:
 .1بالِسبة لل ركة المصدرة:

 -تحم ال ركة عائدا على األسه الممتازة أعلي من ال وائد التي دفعها عادة على الديون.

 ل خص األرباح الموزعة على أصحاب األسه الممتازة من الدخ الخاضع للضريبة بعكَ ال وائدعلى الديون التي عتبر كل ة ,وبالتالي فهي خص من الدخ الخاضع للضريبة.

 .2بالِسبة للمستثمر:

 -عتبر عوائد السه الممتازة محدودة.

 خضع أسعارها للتقلبات بصورة أكبر من التقلبات في أسعار األسه العادية. -ل يوجد التزام قا و ي بحق المستثمر في حصوله على وزيعات األرباح.

 -اد ار ما عاد األرباح المستحقة له عن سِوات سابقة بكاملها(موسى.)51: 2010 ,

89

واقع بورصة فلسطين ودور عقود الخيار في تنشيطها

الفصل الثالث

جدول ()3.1
ال رق بين األسه الممتازة واألسه العادية
الورقة المالية
عام المقار ة

أولا :الحق في الحصول على الدخ :
 .1من حيث األسبقية

 .2من حيث العائد أو الدخ
ثا ي ا :الحق في األصول عِد التص ية
 .1درجة األسبقية

األسه الممتازة

األسه العادية

سبق حملة األسه العادية

لى األسه الممتازة المتبقي

ثابت ومحدد

المر بة األولي

المر بة الثا ية

محدد

غير محدد

ليَ لها اريخ استحقاق

ليَ لها اريخ استحقاق

 .2المبلغ

ثالثا :الحق في استرداد القيمة اريخ

الستحقاق

وغير محدد

( عداد الباحثة :مستخلصة من مميزات الِوعين(السه الممتازة والعادية) )

األسباب التي تدعوا إلى إصدار األسهم الممتازة:
وجد مجموعة من األسباب دعو ال ركة في كثير من األحيان لى القيام بإصدار األسه
الممتازة ,ويمكن استعراض أهمها على الِحو التالي(ال واورة:)111: 2013 ,

 .1ار اع حج الموارد المالية المتاحة.

 .2الحصول على ال ارق اليجابي بين كل ة التموي والعائد المتحقق على الستثمار.

 .3الرغبة في الحصول على موي اضافي دون التعرض لمخاطر التدخ في اإلدارة.
استدعاء وسداد األسهم الممتازة:
بالرغ من عدم وجود اريخ استحقاق محدد لألسه الممتازة ,كما هي الحال في األسه العادية,

ل أن شروط اصدار هذه السه غالب ا ما ِص على حق استدعائها .ويتطلب استعمال حق

الستدعاء عادة دفع مبلغ معين زيادة عن القيمة السمية لحملة األسه الممتازة يسمي ( Call

. )Premium
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من أه الوسائ المستعملة لممارسة هذا الحق(عق :)116: 2009 ,

 .1ال راء من السوق المالي والغاء األسه الم تراه.

 .2استدعاء األسه طبق ا لِص صريْ في عقد اإلصدار ,ول يستعم هذا الحق في حالة عدم وجود

مث هذا الِص.

 .3كوين صِدوق خاص ( )Sinking Fundستعم حصيلته لستدعاء األسه الممتازة.

خصائص األسهم:

 .1القابلية للتداول :عطي السه مرو ة كبيرة في سوق األوراق الماليةَ ,ا كا ت ص ة المرو ة توفر

في بعض األوراق المالية األخرى ب ك جزئي ومحدد فإن هذه الص ة وجد في األسه ب ك مطلق.
ولكن بعض القوا ين رض في الغالب للسيطرة والحد من هذه العمليات (التداول لألسه ) والحد من

عمليات المضاربة غير الم روعة.

 .2األسه متساوية القيمة :ن جميع األسه العادية صدر بقي متساوية وقيمة اسمية مقدارها وحدة
واحدة من الِقد المتداول بعكَ التعام بالسِدات (بقي مختل ة) والصدارات لألسه الممتازة.

 .3قادم حق المساه  :ل يتقادم حق المساه الم تري للسه بسبب عدم الستخدام وَلك طالما ان

ال ركة المصدرة قائمة .ويبدأ التقادم في األسه في اليوم التالي الذي يبدأ ويِتق فيه حق المساه من
حق ملكية لى حق دين ,أي عِد ص ية ال ركة أو اَا استحق السه ودفع رأس المال.

 .4المسؤولية المحدودة للسه  :المسؤولية للمساه (م تري حام السه ) كون محدودة في ال ركة
بقدر المساهمة والم اركة فقط لهذا المساه  .كحصة من رأس المال أو الملكية لل ركة(صافي

والبكري.)123-122 :2012 ,
ثانياً :السندات

عرف السِدات بأ ها أوراق دين أو وسيلة اقتراض و ر لى أن المِظمة قد اقترضت مبلع من

المال والتزمت بالسداد في المستقب بتاريخ محدد و حت شروط معيِة ومعظ السِدات صدر و ستحق
خالل فترة زمِية ص

لى ع رين عاما أو أكثر ولها سعر صدار ,وسعر اسمي .وقيمة ال ائدة

ال علية على السِد مث سعر اإلصدار أو السعر اإلسمي ,وسعر ال ائدة على السِد يدفع سِويا وعادة
صف سِوي وحملة السِدات ه المقترضين الذين يحصلون على وعد بأ ه سيت سديد أسعار ال ائدة

91

واقع بورصة فلسطين ودور عقود الخيار في تنشيطها

الفصل الثالث

على السِد سِويا ويلتزمون بدفع قيمة السِد عِد الستحقاق (القيمة اإلسمية)(المخالفي ,وعبد الرحي ,

.)35: 2013

السِد يمث جزء من قرض ,والمقترض قد يكون الدولة أو شركة مساهمة ,لذلك ميز بين السِدات
الحكومية وسِدات ال ركات المساهمة ,ويعتبر حام السِد مقرضا ,يستحق فائدة ثابتة سِوية مقاب

استثمار أمواله في شك سِدات .ويتميز التموي بالسِدات مقار ة بالقرض التقليدي بالسيولة العالية

لحامله بوجود سوق لألوراق المالية ,فضال عن مكا ية حقيق المكاسب الرأسمالية خالل عمليات
التداول ويحص أصحاب السِدات على فوائد سِوية من ال ركة المصدرة بمعدلت محددة و مبيِة
على هذه السِدات حتى اريخ الستحقاق(الداغر.)103 : 2015 ,

وهي أحد أ واع األوراق المالية التي حم قيمة مالية معيِة ,صِف بأ ها أداة استثمار ,ويت
اإلعالن عن مالكها (الدائن) وعن الجهة المصدرة لهذا السِد بغض الِظر عن وعها سواء جهة

حكومية أم خاصة ,و باع هذه السِدات عادة في السوق المالي لغايات حقيق الهدف المِ ود مِها
بالحصول على القيمة المالية التي يحتاجها الم روع ألداء أهداف معيِة(الداغر.)103 : 2015 ,

و تيْ السِدات مثلها مث األسه األموال لل ركة المصدرة لها عِد بيعها في السوق األولية ,كما أن
بِوك الستثمار كتتب فيها ث

قوم ببيعها للمستثمرين األفراد .وعِدما باع السِدات و تري في

السوق الثا وية ,فإن الِقود تداول بين المستثمرين األفراد و توقف عملية دفق األموال لى ال ركة

المصدرة للسِدات(يو َ.)123 :2013 ,

و رى الباحثة أن السِدات مث األموال المقترضة التي ستخدم في التموي طوي األج

أل ها في واقع األمر عبارة عن قروض طويلة األج  .وهذا القرض الطوي ييقس على أجزاء صغيرة
متساوية في القيمة يطلق على ك مِها اس ٍ"سِد".

أنواع السندات:

يحدد (الداغر )103 : 2015 ,أ واع السِدات ويصِ ها كالتالي:

 السندات المستديمة :يمتاز هذا الِوع من السِدات بأن فترة سداده دائمة غير محددة ,ويتعهد مصدر

السِد بأن يدفع لحام السِد مبلغ ا مالي ا ثابت ا سِوي ا لزمن غير محدد ول يِتهي ل في حال بيع هذه
السِدات.
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صفرية الكوبون :ييحدد هذا الِوع من السِدات بمدة زمِية ,ويت بيعها بالحصول على
 السندات
ّ
بِاء على القيمة السمية ,وَلك بأن يحص المستثمر على القيمة السمية عِد بلوغ اريخ
خص
ا
الستحقاق ,ويمكن للمستثمر أن يبيع هذه السِدات في السوق المالي بالسعر المتداول في الوقت الذي
بيعت به السِدات.
معدل الفائدة المتحرك :يمتاز هذا الِوع من السِدات بحمله لسعر فائدة متد فتر ه
 السندات ذات ّ
لستة أشهر ,ويِتهي م عول هذا السِد في فترة معيِة أي أ ه ليَ دائ الم عول ,ويت عادة الِظر في

سريا ه ك ستة أشهر ليواكب التعديالت التي حدثت على ال وائد وفقا للسوق.

 سندات الدخل :يِتهي م عول هذا الِوع من السِدات بعد فترة معيِة ,ويكون عادة معتمدا على

األرباح السِوية التي جِيها المِظمة أو الجهة المصدرة للسِد ,ويت ال اق بين حام السِد والمِ أة
على سبة ال ائدة التي يجب سليمها له ,و تضمن العقود الخاصة بسِدات الدخ ما يلي :يمِع حام

السِد من مطالبة المِ أة بال وائد المالية خالل السِوات التي ل جن بها المِ أة أرباحا سِوية .يمِْ

المِ أة الحق باقتصاص جزء من األرباح الخاصة بحام السِد ,وَلك لغايات سداد قيمة هذا السِد
ويكون َلك عِد حلول اريخ الستحقاق .يمِْ حام السِد الحق الكام بتحوي هذه السِدات لى

أسه .
 السندات منخفضة الجودة :و سمى أيضا بالسِدات الرديئة ,ويِتهي سريان م عولها بتاريخ محدد,
ويت العتماد على هذا الِوع من السِدات في حالت موي مِ أة ما ,وفرض السيطرة عليها من

خالل شراء أكبر عدد ممكن من األسه الخاصة برأسمالها ,وأكثر ما يسيء لهذه السِدات هو ر ب
سبة كبيرة من األموال المقترضة لى األموال المملوكة.

 سندات المشاركة :يِتهي هذا السِد ب ترة معيِة ,ويعد من السِدات التي ؤدي غرضا مزدوجا َ
يمِْ المستثمر الحق بالحصول على صيبه من أرباح ال ركة باإلضافة لى ال وائد الدورية.

البلدية :كون الجهة المصدرة لهذا الِوع من السِدات جهة محلية كمديِة أو سلطة أو ولية
 السندات
ّ
أو مطار ,و متاز بخلوها من الضرائب الدولية ,ولذلك هد شيوعا أكثر من أي وع اخر من

السِدات.
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شروط إصدار السندات:
هِاك شروط أساسية تواجد في ك

صدار من صدارات السِدات ,وشروط أخري عامة.

ال روط األساسية:
 -القيمة الستهالكية للسِد ) )Par valueوهي المبلغ الذي يجب دفعه للدائن (حام السِد) عِد

الستحقاق ,و سمي القيمة اإلسمية( )Face valueأو أص الدين وفى معظ الحيان ,حسب

ال ائدة على هذا المبلغ.

 -معدل ال ائدة  :Coupon rateوهي معدل ال ائدة المعلِة على السِد فمثال  %10عِي أن المدين

سيدفع لحام السِد من المبلغ سِويا ك ائدة.

 -اريخ الستحقاق  :Maturityوهو التاريخ الذي يت فيه سديد قيمة السِد من قب مصدر السِد

لدائِه(موسى.)52 : 2010 ,

الفرق بين السندات واألسهم:

يمكن َكر السمات العادية التي ميز السِدات عن األسه كما يلي(المخالفي ,وعبد الرحي ,

:)252-251: 2013

 .1يعتبر حملة السِدات من دائِي ال ركة أما حملة األسه فه من مالكها.
 .2يحص حملة السِدات على فائدة مقاب استخدام ال ركة ألمواله  ,بيِما يحص حملة األسه على

األرباح الموزعة.

 .3عتبر حقوق حملة السِدات مع حقوق غيره من الدائِين من الحقوق األولي الممتازة التي يتعين
على ال ركة مقابلتها قب دفع أي شىء بالمرة لحملة األسه .

 .4يستحق حملة السِدات فائدة محددة وثابتة لتزم ال ركة بدفعها في مواعيدها المعيِة بإ تظام وبغض
الِظر عن حالتها المالية وعما َا كا ت اليرادات كافية بيِما أرباح األسه ل يمكن اعال ها ل عِد

حقيق ال ركة لألرباح وأيضا عِد رغبتها في التوزيع وبالتالي فإن عائد األسه ل يتصف بالثبات.

وفى حالة األسه العادية على األخص يتقلب العائد صعودا و زولا بع ا لربحية ال ركة وأيض ا لسياسة
وزيع األرباح التي تبعها.

 .5للسِدات أج معين محدود ويتعين على ال ركة سداد قيمة السِدات في هاية هذه المدة بيِما
األسه ل أج لها.
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 .6ل حق لحملة السِدات في التصويت أو في الشتراك في دارة ال ركة طالما أ ها ل تأخر في
مقابلة التزاما ها حوه بيِما حملة األسه باستثِاء أ واع معيِة له يحق له دارة ال ركة عن طريق

ا تخاب اعضاء مجلَ الدارة.
ثالثاً :المشتقات المالية

عتبر الم تقات المالية أدوات استثمارية جديدة ومتِوعة ,ويطلق عليها هذا الس أل ها م تقة من

أدوات استثمارية قليدية كاألسه والسِدات ,و عتمد في قيمتها على أسعار هذه األدوات .لقد شهدت

الم تقات المالية موا متعاظم ا بعدما كا ت بدايتها.

و عرف األدوات المالية الم تقة على أ ها وع من العقود المالية التي

تق قيمتها من قيمة أص

اخر يطلق عليه األص األساسي ,أصول حقيقية أو مالية أخري أسه وسِدات وعقارات وعمالت
أجِبية والذهب والسلع ..و ر بط لك العقود المالية مدة زمِية محددة باإلضافة لى سعر وشروط معيِة

يت حديدها عِد حرير العقد بين طرفي البائع والم تري.

 ومن أبرز أشكالها التالي (عطية:)211 :2013 ,

 .1العقود المستقبلية:

العقود المستقبلية عقود اجلة يجري التعام عليها في البورصة تضمن ال اق على سلي

سلعة بمواص ات محددة في اريخ مستقبلي  ,ول يقتصر

اط هذه العقود على السلع فقط ب

تخطاها لت م ك ما يمكن صوره وما ل يمكن صوره من أسه وسِدات  ,وعمالت  ,ومعدلت

فائدة  ,ومؤشرات أسعار ,ومبادلت ديون وغير َلك الكثير .
 .2عقود الخيار:

هي عقود عطي لم تريها حق شراء أو بيع سلعة ( أسه ) في اريخ محدد بسعر مت ق عليه

مسبقا ,ول يتر ب على م تري الخيار التزام بالبيع أو ال راء ,وز ما مجرد حق يستطيع أن يمارسه أو
يتركه ,ويصبْ م تري الخيار مالكا له بمجرد دفع قيمته لبائع حق الخيار ,ويحق له بيعه و داوله,

وثمن الختيار ليَ جزءا  ,أو دفعة مقدمة من ثمن األسه .
فعقود الختيار برم بين طرفين أحدهما م تري الخيار بصرف الِظر عن كو ه داخالا لى السوق بائع ا
أو م تريا  ,وبين بائع الخيار " محرر العقد " ويت دفع جزء من المبلغ المت ق عليه فو ار على أن يت

مام الدفع والتسلي في المستقب  ,و عطي هذه العقود لم تريها الحق في لغاء ص قة بيع أو شراء

السلعة المت ق عليها في أي وقت مقاب التِازل عن قيمة الخيار المدفوع .
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 .3عقود المبادالت:
هي عقود وقع بين شركة وساطة مالية وبين أفراد أو مؤسسات مالية بغرض شراء أو بيع

ال ارق بين قي ال تْ واإلغالق لسلعة ,أو لسه  ,أو لعملة ,أو لمؤشر األسعار ,أو لسعر ال ائدة وغير
َلك  ,وليَ فيها مكا ية للتسلي ال علي أل ه ل يوجد ما يمكن سليمه من األساس .

و رى الباحثة بالرغ من األهمية البالغة للم تقات المالية في غطية المخاطر ال أ ه و بحك

طبيعتها المر بطة بالتوقعات فهي كذلك تضمن احتمالت الربْ و الخسارة حيث أ ها في حد َا ها
تضمن مخاطر ؤدي في بعض األحيان لى خسائر هائلة وغير محتملة مما يتسبب في خلق أزمة.

نشأة بورصة فلسطين لألوراق المالية (بورصة فلسطين:)http://www.pex.ps/ ,
في مطلع  ,1995أدرك عدد من رواد القطاع الخاص ال لسطيِي أهمية

اء سوق حديثة

متطورة ومِظمة جيدا لتسهي التعام باألوراق المالية في البالد ,وكان الهدف هو ستقطاب وح د

رأس المال المحلي واألجِبي لقطاع األعمال من خالل التموي
والتجارية والبِية التحتية .ومع وقيع ا اقية
السلطة الوطِية ال لسطيِية في السابع من

الطوي

األمد للم اريع اإل تاجية

غي سوق األوراق المالية ,ك ركة مساهمة خاصة ,مع

رين الثا ي 1996م ,كون قد حققت فكرة رجال األعمال

على أرض الواقع ,وقد عقدت أول جلسة داول في السوق في  18شباط 1997م .

بلغ عدد ال ركات المدرجة عام  1997م 35 ,شركة و زادات جلسات التداول من جلسة واحدة

أسبوعيا عِد التأسيَ ,لى  5جلسات في عام  1998م ,ووص عدد ال ركات المدرجة في العام
2017م لى  48شركة .و عتمد البورصة حتى اآلن ثما ية شركات وساطة كأعضاء فيها.

ورغ أن التقِية الحالية في السوق قادرة على السماح بالتداول بأدوات مالية استثمارية عديدة ,ل أ ه

يت حالي ا التداول في السوق فقط باألسه مع وجود خطط مستمرة للسماح بالتداول بأوراق مالية أخرى

في المستقب  .ويت التداول بأسه ال ركات المدرجة في الغالب بالديِار األرد ي بيِما البعض اآلخر
يت التداول بها بالدولر األمريكي.
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مبررات إنشاء سوق األسهم ومدى أهميته:
لقد جاء اإلعداد والتجهيز إل اء سوق األسه كمتطلب رئيسي لح د الموال لالستثمار
ولستقطاب الموال لى فلسطين بسبب شْ الموارد المالية ,ولإلصالح القتصادي ,وَلك بهدف
حقيق الستقرار القتصادي ,و حسين مِاخ الستثمار ورفع معدل الِمو القتصادي .وفي هذا الصدد

يمكن حديد أبرز المبررات إل اء سوق األسه المحلية فيما يلي:

 .1زيادة معدل الِمو القتصادي :بال شك أن حراز معدلت متزايدة للِمو يتطلب التغلب والقضاء
على كافة القيود والمعوقات التي عترض طريق التِمية القتصادية ,والتي من أبرزها ضعف المقدرة

على عبئة مصادر التموي المتاحة لتموي خطط التِمية القتصادية والجتماعية .من هِا تضْ

مدى أهمية

اء سوق ألسه يهدف لى استقطاب و عبئة الموارد المالية و ِمية المدخرات ,ومن ث

غيلها في موي الم اريع الستثمارية ,بما يحسن من مستويات الدخول ويخ ض من معدلت

البطالة ,ويدفع مستوى الِمو القتصادي.

 .2دفع وزيادة دور القطاع الخاص في التِمية القتصادية :وَلك من خالل زيادة دوره في خلق
الستثمار وفرص التوظف .األمر الذي يخلق مزيد من الضغوط على القطاع الخاص لتدبير المزيد

من رؤوس األموال لتموي الم اريع الستثمارية بعيدا عن البيئة الرسمية (ال يومي.)342: 2013,

 .3المساعدة في جاح سياسة الخصخصة :ؤدي عملية الخصخصة لى ِ يط سوق رأس المال,
ومن ث فإن عملية عبئة المدخرات و غيلها في ِ يذ الم روعات الستثمارية ل يمكن أن يحدث ل

في ظ وجود أسواق مالية مِظمة يت فيها داول األسه .

 .4د ي مقدرة الجهاز المصرفي على استثمار المدخرات المحلية :على الرغ من أهمية الدور الذي
يلعبه الجهاز المصرفي في جذب و عبئة المدخرات المحلية ,ل ه وجد هِاك العديد من المعوقات

التي حول دون مقدرة هذا الجهاز على جذب سبة هامة من هذه المدخرات .وبالتالي ,فإن السلطة
خسر سبة هامة من لك األموال تيجة هروبها للخارج أو وجهها لى قِوات استثمارية أخرى ربما ل
عم في طاق مِ عة القتصاد الوطِي .من هِا ,فقد كان لبد من يجاد قِاة جديدة قادرة على جذب

كافة المدخرات و حريرها من القيود والمخاوف لدى المستثمرين .

 .5جذب الستثمار األجِبي وزعادة وطين رؤوس األموال المهاجرة :ن وجود بِية استثمارية مِظمة
مث

أه ع ِاصر الجذب لستقطاب رؤوس األموال األجِبية .فالستثمار األجِبي ل يِظر لى

القتصاديات َات البِية غير المكتملة ,والتي يرى أ ها غير مستقرة بالقدر الذي يوفر له الضما ات
ضد المخاطر التي طالما ا سمت بها البيئة ال لسطيِية .أيضا فإن عادة وطين رؤوس األموال الوطِية
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المهاجرة يحتاج إليجاد سوق أسه يوفر ال رص الستثمارية المجدية التي هاجرت لك األموال لى
خارج القتصاد الوطِي بحث عِها(شاهين.)88: 2012 ,

أهداف بورصة فلسطين ( بورصة فلسطين:)http://www.pex.ps/ ,
سعى بورصة فلسطين لى حقيق العديد من األهداف من أهمها:
 -وفير بيئة داول امِة لخدمة المستثمرين والمحافظة على مصالحه .

ِ -مية الوعي الستثماري لدى المجتمع المحلي و عزيز العالقة مع الهيئات والمؤسسات المالية

المحلية و اإلقليمية والدولية.

 طوير الستثمارات المحلية واستقطاب فلسطيِي ال تات ورأس المال األجِبي. -زيادة عمق البورصة و وفير خدمات وأدوات مالية جديدة ومتِوعة.

 خلق بيئة عم مهِية داخ البورصة بالتركيز على طوير الكوادر الب رية ,ومواكبة اخر طوراتكِولوجيا األسواق المالية.
أهمية بورصة فلسطين:
تمث أهمية بورصة فلسطين في اآل ي(بورصة فلسطين:)http://www.pex.ps/ ,
-1

جيع الستثمار الوطِي :حيث هت بورصة فلسطين بت جيع ال ركات الكبيرة ودعمها من أج

رفع مكا تها القتصادية.

 -2جميع المدخرات الوطِية في داخ البالد مما يؤدي إل عاش القتصاد ال لسطيِي من خالل
الح اظ على مدخ ار ه واستثمارها في المكان الصحيْ والست ادة مِها في المجالت التي خدم

الوطن.

 -3قوم بورصة فلسطين بتقدي األموال الالزمة لسد وحدات العجز في الم روع أو لزيادة رأسمال
شركة معيِة أو أسيَ شركة وَلك من خالل عدة أوجه مِها:

ب .شركة رغب بزيادة رأس مالها ,فتقوم شركة بإصدار أسه بزيادة رأس المال أو صدار سِدات
بسعر فائدة معين وَلك حسب الحاجة.

ت .عِد أسيَ ال ركة وعدم وجود مصادر ملكية كافية لتموي احتياجات الم روع قوم ال ركة
بإصدار أسه وسِدات وَلك حسب األوضاع التي الءم ال ركة.
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 -4حماية المستثمرين من خالل قدي الِصْ والم ورة له بواسطة مكا ب األعضاء المسجلة لدى

البورصة التي قوم بدورها بتوجيه المستثمر لى الطريق السلي واآلمن الذي يضمن له الحماية من

التالعب.
هيكل بورصة فلسطين:
عم

هيئة بورصة فلسطين بموجب ا اقية موقعة مع و ازرة المالية في السلطة الوطِية

ال لسطيِية عام  1996كمؤسسة مستقلة مالي ا وزداري ا عم وفق الصالحيات الواردة في ال اقية

واستِادا ألحكام األ ظمة والتعليمات الصادرة عن مجلَ دار ها ,ولمجلَ اإلدارة صالحية صدار
التعليمات واأل ظمة التي يراها ضرورية إلدارة السوق و ِظي التداول فيها ,و حديد حقوق وواجبات

شركات األوراق المالية األعضاء في السوق حسب أحكام الِظام وله عديلها من وقت آلخر.

ويتــولى دارة الســوق مجلــَ دارة مكــون مــن ثما يــة أعضــاء ,خمســة أعضــاء مــِه يمثلــون بورصــة

فلســطين لــألوراق الماليــة ,مــن بيــِه أربعــة أعضــاء يــت ســميته مــن شــركة فلســطين للتِميــة والســتثمار

(بــاديكو) ,ويكــون مــن ضــمِه رئــيَ مجلــَ اإلدارة ,وعض ـوا يمث ـ المســتثمرين ورجــال األعمــال يــت
عييِه من قب و ازرة المالية لمدة سِتين ,وعضو ممث عن أعضاء السوق يت ا تخابه مـن قبـ شـركات
األوراق المالية األعضاء في السوق لمدة سـِة واحـدة غيـر قابلـة للتجديـد ويتِـاوب بقيـة األعضـاء ب ـك

دوري علــى العضــوية باإلضــافة لــى المــدير العــام للســوق ,ومجلــَ اإلدارة مســؤول عــن وضــع السياســة
العامة إلدارة وعم السوق ,و ِ يذ غايا ها و عيين المدير العام ,ومراقبة أعماله و حديد شـروط التـداول,
وحقوق وواجبات األعضاء وموظ يه ووكالئه وممثليه وزصدار و عدي األ ظمة والتعليمات و أسـيَ

اللجــان ,وهــو مســؤول أيض ـا عــن مراجعــة مواز ــة الســوق والموافقــة عليهــا وعــن مصــروفا ها الرئيســية,
و حدي ـ ـ ـ ــد رس ـ ـ ـ ــوم وعم ـ ـ ـ ــولت الت ـ ـ ـ ــداول والوس ـ ـ ـ ــاطة واإلدراج وغيره ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن التع ـ ـ ـ ــديالت الت ـ ـ ـ ــي ي اره ـ ـ ـ ــا

مِاسبة(الم تى.)63: 2014,
دور الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية في فلسطين:
لعب ال ركات المساهمة دو ار بار از في الحياة القتصادية في أي دولة ويأ ي هذا الدور من

مساهمة هذه ال ركات في جميع األموال و وحيد الجهود إلقامة الم روعات التي يلزمها موي كبير
وخبرات فِية مختل ة ومتِوعة ل يستطيع أي فرد لوحده وفيرها .ضافة لى أن ال ركات حقق

الستم اررية والستقرار للم اريع الصِاعية والتجارية فاعتبارها شخصية معِوية مستقلة عن أشخاص

ال ركاء يضمن استم ارريتها حتى بعد وفاة مؤسسيها على عكَ الِ اط ال ردي الذي يمكن أن يتوقف
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عِد وفاة مؤسسه ,كما أن ال ركات المساهمة عطي المجال ألصحاب الدخ المحدود للم اركة في
الم اريع حسب طاقا ه وقدر ه المالية و حميه من المسؤولية غير المحدودة في َمة ال خص

المالية وَلك عن طريق حديد مسؤولية ال ريك بقدر ما يملك من أسه في رأس مال ال ركة وبالتالي

فإ ها

.)130

ص

ما بين أموال ال خص الذا ية وأمواله المخصصة للتجارة(الجيعان وزعيتر:2005 ,

بدأ أسيَ ال ركات المساهمة العامة في فلسطين مِذ فترة طويلة ولكن على طاق ضيق

ومحدود ,حيث ل يكن قد وجد سوق لألوراق المالية في فلسطين حيِها ,واقتصرت عملية ق الملكية
والتداول على أسه ال ركات من خالل الصيارفة ومكا ب غير متخصصة مما أدى لى

وه أسعار

أسهمها ,فالذي كان يقرر ويتحك بالسعر هو صاحب مح الصرافة أو المكتب غير المرخص ,وقد

أدى هذا لى عدم طور و مو وازدياد أعداد هذه ال ركات ,حيث ن المستثمرين ا جهوا لى قطاع

العقارات في لك الحقبة من الزمن أو لى يداع أمواله لدى المصارف الموجودة لضمان عائد ثابت

سبي ا ولسهولة الحصول على أمواله وقت الحاجة ليها ,حيث ن التداول باألسه من خالل الصيارفة
ل يكون سهالا أو متاح ا في أي وقت ول يعكَ القيمة العادلة للسه (الجيعان وزعيتر.)130 :2005 ,
وقد وص عدد ال ركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين حتى عام  2017لى

ثمان وأربعون شركة مساهمة ,موزعة على خمَ قطاعات هي( :قطاع الخدمات وقطاع الصِاعة
وقطاع التأمين وقطاع الستثمار وقطاع البِوك) والجدول التالي يوضْ لك ال ركات.
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جدول ()3.2

ال ركات المدرجة في بورصة فلسطين لألوراق المالية موزعة حسب القطاع اإلقتصادي حتى اريخ :2016/12/31

الرق

اس ال ركة

القطاع

المكان

.1

الوطِية لصِاعة األلمِيوم NAPCO

ابلَ

.2

الوطِية لصِاعة الكر ون NCI

ابلَ

.3

دار ال اء لصِاعة األدوية
PHARMACARE
بيت جال لصِاعة الدوية ()BJP

رام هللا
رام هللا

مصا ع الزيوت الِبا ية VOIC

ابلَ

القدس للمستحضرات الطبية JPH

ابلَ

مطاحن القمْ الذهبي GMC

رام هللا

.4
.5
.6

القطاع الصِاعي

.7

مصِع ال رق لاللكترود ELECTRODE

الخلي

.9

بيرزيت لألدوية BPC

رام هللا

.10

العربية لصِاعة الدها ات APC

ابلَ

.11

دواجن فلسطين AZIZA

ابلَ

.12

سجاير القدس JCC

القدس

.13

شركة فلسطين لصِاعات اللدائن PPIC

ابلَ

.1

بال عقار PALAQAR

ابلَ

.2

ال لسطيِية للكهرباء PEC

غزة

.3

مركز ابلَ الجراحي التخصصي NSC

ابلَ

.4

مصايف رام هللا RSR

رام هللا

ال صالت ال لسطيِية PALTEL

رام هللا

سِد للموارد ال ائية

رام هللا

.8

.5
.6

قطاع الخدمات

()SANAD
.7

الوطِية موباي WMP

رام هللا

.8

ال لسطيِية للخدامات اللوجستية WASSL

رام هللا

.9

جلوبال كوم لإل صالت GCOM

رام هللا

.10

المؤسسة العقارية العربية ARE

طولكرم

.11

المؤسسة العربية لل ِادق AHC

رام هللا -البيرة

.1

بِك فلسطين BOP

رام هللا
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الرق

القطاع

.2

اس ال ركة

المكان

بِك الستثمار ال لسطيِي PIBC

رام هللا

بِك القدس QUDS

رام هللا

.4

البِك الوطِي TNB

رام هللا

.5

البِك اإلسالمي ال لسطيِي ISBK

ابلَ

.6

البِك السالمي العربي AIB

ابلَ

.1

التأمين الوطِية NIC

رام هللا

.3

قطاع البِوك

الم رق للتأمين MIC

رام هللا

فلسطين للتأمين PICO

رام هللا

.4

التكاف ال لسطيِية للتأمين TIC

رام هللا

.5

المجموعة األهلية للتأمين AIG

رام هللا

.6

العالمية المتحدة للتأمين GUI

ابلَ

.7

رست العالمية للتأمين TRUST

رام هللا

.1

فلسطين للتِمية والستثمار PADICO

رام هللا

.2

ال لسطيِية لالستثمار وال ماء PID

رام هللا

.3

فلسطين لالستثمار الصِاعي PIIC

ابلَ

.4

بورصة فلسطين SPE

رام هللا

.5

فلسطين لالستثمار العقاري PRICO

رام هللا

القدس لالستثمارات العقارية JREI

رام هللا

ال حاد لألعمار والستثمار UCI

رام هللا

.2
.3

.6
.7

قطاع التأمين

قطاع الستثمار

المستثمرون العرب ARAB

القدس

.9

العربية ال لسطيِية لالستثمار "ايبك" APIC

رام هللا

.10

أبراج الوطِية ABRAJ

رام هللا -البيرة

.11

العقارية التجارية لإلستثمار AQARIYA

رام هللا

.8
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التداول في بورصة فلسطين:
مِذ ا عقاد الجلسة األولى لمتداول بتاريخ  ,1997/2/18اعتمدت بورصة فلسطين على أ ظمة:

التداول واإليداع ,والتسوية ,الكترو يا ,وهي األولى في المِطقة التي عتمد أ متة جميع عمليا ها
المتعلقة ,بالتداول ,واإليداع ,والتسوية ,وحاليا عتمد البورصة ظام ""Horizon

شركة ""OMX

()2

كِظام داول في حين عتمد ظام "SMARTS

()3

()1

المزود من قب

كِظام رقابة على التداول ,ويحقق

الِظام اللكترو ي مجموعة من المميزات مِها:

 ِ .1يذ األوامر حسب األولويات دون حيز؛ حيث ر ب األولية حسب السعر والوقت.
 .2يعد التداول من خالل شركات األوراق المالية األعضاء وفروعها.

 .3التداول بأكثر من عملة حاليا؛ حيث يت التداول بالديِار األرد ي ,والدولر األمريكي.
 .4البيا ات يت الحت اظ بها الكترو يا؛ بحيث يمكن الرجوع ليها في حال الحاجة.

 .5الربط مباشرة بين اإليداع ,والتحوي جميع الص قات يت عكسيا مباشرة عمى حسابات المستثمرين,
ويت التأكد من وافر رصيد أسه قب

دخال أي أمر بيع.

يت العتماد في الرقابة على التداول على القوا ين المتعمقة باألوراق المالية ,والمعمول بها في

فلسطين ,وهي قا ون األوراق المالية رق ( )12لسِة ( )2004وقا ون ال ركات رق ( )12لسِة
 1964و ظام داول األوراق المالية ,والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ,والتعليمات الصادرة عن

بيئة سوق رأس المال ,من خالل التقيد بهذه القوا ين ,يسعى السوق لى ضمان ال افية والِزاهة في
داول األوراق المالية(الوادية.)56: 2016 ,

( Horizon )1هو ظام اصدر ه شركة  OMXللتداول يتميز ب عاليته وسرعته في ِ يذ األوامر( يداع الوراق المالية ,و ِ يذ التسويات
والمقاصة ,و سجي ملكية األوراق المالي) ب ك دقيق وامن ,وَلك في داول األسه  ,والصكوك والسِدات ,وصِاديق المؤشرات ,وي تم
الِظام على بِية موثوقة ومتطورة َات قدرة عالية في التعام مع األخطاء والم اك التقِية ,عتمد على أحدث التقِيات التي ضمن استمرار
وك اءة عمليات السوق.
) OMX )2هي شركة سويدية متخصصة في دارة و ملك البورصات العالمية و قدي حلول كِولوجية لى عدد اخر من البورصات الدولية .
) (3ظام  SMARTSيعتبر من أشهر األ ظمة اإللكترو ية المستخدمة في الرقابة على التداول في األسواق المالية العالمية .ويهدف هذا
الِظام لى وفير رقابة لكترو ية فورية على التداول لدع الرقابة الب رية من خالل رصد و وثيق حركات التداول ب ك دقيق ,وزصدار مِبهات
لكترو ية مبكرة حول األوامر والص قات من خالل رصد حركات العمالء وشركات األوراق المالية واألوراق المالية المدرجة أثِاء جلسات
التداول.
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المعوقات واألزمات التي واجهت بورصة فلسطين:
لقد واجهت بورصة فلسطين لألوراق المالية العديد من المعوقات واألزمات التي مر بها القتصاد
ال لسطيِي تيجة الظروف السياسية والقتصادية مِها الحتالل وال قسام وال ص الجغرافي للمِاطق
ال لسطيِية َلك كله أدى لى وجود أزمات ومعوقات في أداء السوق ,باإلضافة  ,لى عدة معوقات
حول األداء العام والِظام المتبع والقوا ين الم روضة مِها:

 .1عدم وجود قا ون للبورصة في فلسطين كما ن قا ون ال ركات بحاجة لى عدي يِاسب متطلبات

التِمية القتصادية والستثمارية ,ضافة لى أخر المجلَ الت ريعي في صدار العديد من الت ريعات
والقوا ين.

 .2ن السوق تقر لقا ون يدعمها في لزام العديد من ال ركات المساهمة والعاملة في فلسطين إلدراج

أسهمها في السوق المالي رغ المِاشدات المتعددة لها ,وزن الواقع القتصادي يوضْ بأن هذه األسواق
ل ِ أ اريخيا من فراغ ول بقرار من سلطة عليا وز ما استوجبت

أ ها مقتضيات التطور القتصادي,

فاألسواق المالية ساه ب اعلية كبيرة في ِمية العادات الدخارية لالستثمارات الوطِية وأثرها ال عال
على ِاقص الحاجة لى مصادر التموي الخارجي ,فعدم دراج هذه ال ركات يضر في ش افية التداول
بيع ا وشراء ألسه هذه ال ركة ويضر بمصلحة المساهمين فيها.

 .3فقدان السيولة أي القدرة على سيي األصول المالية عِد الحاجة ,ويرجع السبب من وجهة ظر

الباحثة لعدم وفر صا عي السوق فيالحظ أ ه عِد ار اع أسعار األسه (حال كون السوق في ار اع)

فإ ه يصعب علي المستثمرين ال راء حيث يصبْ الجميع راغبون في ال راء ول أحد يرغب بالبيع

والعكَ في حالة ا خ اض السوق حيث يكون الجميع راغبون في البيع ول أحد راغب في ال راء وهذا

يجع من السوق قليلة السيولة.

 .4السوق المالي يعا ي وعا من عدم التوازن في مستويات الستثمار ظ ار لعتماد السوق كلية على
شركتين رئيسيتين هما ال صالت وباديكو(المصري.)34: 2011 ,
 .5غياب الوضوح السياسي والقتصادي ب ك عام لالقتصاد الوطِي ال لسطيِي مما يعم على
حجام المستثمرين وخوفه من الستثمار في السوق المالي.

 .6غياب واضْ في الجهود الحثيثة لبِاء المؤسسات والجهزة المتخصصة والك اءة إلدارة القتصاد

ال لسطيِي وهذا قد يكون سببه الظرف السياسي العام.

 .7عدم استعمال القوا ين والت ريعات لكثير من المجالت وفى مقدمتها قا ون

جيع الستثمار,

قا ون ال ركات ,قا ون البِوك ,قا ون سوق الوراق المالية وغيرها(وشاح.)54: 2009 ,

104

واقع بورصة فلسطين ودور عقود الخيار في تنشيطها

الفصل الثالث

 .8محدودية الستثمار المتاحة أمام المستثمرين حد من سيولة وعمق السوق وبالتالي ؤثر سلبا على

جا ب الطلب على األوراق المالية .وفي هذا السياق ,يِحصر التداول في بورصة فلسطين على أداة
استثمارية واحدة ,ل وهي األسه  ,األمر الذي يحد من خيارات المستثمرين ويحد من القدرة التمويلية
لل ركات المدرجة على حد سواء .و داول أداة استثمارية وحيدة لها ا عكاسات سلبية على أداء السوق
مث صغر حج السوق وضعف مستويات سب التداول ,ضافة لى عزوف وا حسار الستثمار

المؤسسي(عالو ة.)63 :2012 ,
أهم انجازات بورصة فلسطين لعام ( 2016بورصة فلسطين:)http://www.pex.ps/ ,
ميز العام  2016بخط مجموعة مـن السطور العريضة في مسيرة عمـ بورصة فلسطين بِكهات

متِوعـة ,سواء علـى الصعيـد الداخلـي الت غيلي الـذي ميز بِ ـاط واضـْ مقار ة بالعـام .2015

حيـث بلغـت سـبة زيـادة معـدل قيمة التـداول اليومي % 39ويعـود َلـك لى الت ـاؤل الحذر الذي ساد

أجـواء السوق العـام الماضي جمـالا لما حققته ال ركات المدرجة من تائج ايجابية بالتوازي مع ار اع
سبة وزيع األرباح على المساهمين مقار ة بعام  .2015ومن الجدير بالذكــر أن قطـاع البِـوك

والخدمات المالية قـد اسـتحوَ علـى حوالـي % 42مـن قيمـة التـداول في العـام , 2016

وَلـك تيجـة لمجموعة مـن الص قـات المؤسسا ية مثلت في اسـتحواَ بِـك فلسـطين علـى البِـك التجـاري

ال لسـطيِي ,كمـا واشـترى بِـك فلسـطين حصـة كبيـرة مـن أسـه البِـك اإلسالمي العربـي باإلضافة لى
التغي ـرات التــي حدثــت علــى هيــك الملكية في شــركة التكاف ـ ال لســطيِية للتأمين وال ـركة العربيـة

لل ِـادق.

وعلــى صعيد اخر ,فقد حققــت بورصــة فلســطين خط ـوات هامــة في مســير ها حــو العالمية كان اخرهـا

حصولهـا علـى العضويـة الكاملـة في ا حاد البورصـات العالمـي( World Federation of
 ) Exchangesفي بدايـة

ـرين الثا ـي مـن العـام , 2016والتـي شـكلت قلـة وعيـة علـى مسـتوى

العالقـات الدوليـة للبورصـة وموقعهـا ضمـن خارطة الستثمار العالمي  ,و عتبر العضوية اعترافا ضمِيا
بدولة فلسطين وأحـد أهـ مؤسسـا ها القتصادية ,وشـهادة التـزام بكافـة المعايير والممارسات الدوليـة.

حيـث حجـزت مقعـدا دائم ا لها ضمــن أه ـ المؤسسات العالمية التــي عِــى بصِاعــة األوراق المالية
لتصبــْ بذلــك العضــو رق ـ  67ضمـن هـذا ال حاد في ظـ وجـود مـا يزيد عـن  300سـوق مالـي
وبورصـة حـول العالـ  .يذكـر بـأن هـذا ال حاد يضـ مجموعـة كبيـرة وهامـة مـن األسواق المالية مثـ
يويـورك ,ـازداك ,يورو كسـت

وغيرهــا.

, Euronextبورصــة طوكيــو والبورصــة األلما ية وهو ــغ كو ــغ
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وفي سـياق متص ـ  ,قامــت مجموعــة «فايِا ــال ايمــز للمؤش ـرات المالية »
(  ) Indices FTSEوبِــاء علــى اســتحقاق ســابق صــدر في أيلــول مــن العــام  2015وضمــن

المراجعة الســِوية التــي أجر ها المجموعة في شــهر أيلــول مــن ك عــام بترقيــة بورصــة فلســطين مــن

ابتداء مـن
قائمــة األسواق علــى لئحة المراقبة لى األسواق المبتدئة () Frontier Marketوَلك
ا
. 2016/09/16وقـد حصلـت بورصــة فلســطين علــى هــذه الترقيــة باســتحقاق واضــْ تيجــة الجهــود

المبذولة ضمــن المؤشر والتزامهـا بكافـة المعايير المطلوبة ,فيمـا سـتعزز هـذه الخطوة موقـع بورصـة
فلسطين عامليـا وقدر هـا التِافســية قليميــا و أكيـدا علـى دورهـا اإلقليمي والدولـي,

ا تخـاب بورصـة

فلسطين كأحد أعضـاء المجلَ التِ يذي التابـع لمجلَ دارة حـاد البورصـات اليـورو -اسـيوي بأغلبيـة

أصـوات األعضاء الم اركين ,وَلـك خـالل اجتماعهـا األخير الـذي عقـد في مصـر في الِصـف الثا ـي
مـن

ـرين ثا ـي مـن العـام .2016

العمـ

الخاصة بالتوعيـة والتطويـر والتدريـب والتعريـف بالبورصـة وزمكا يتهـا في قيـادة القتصاد

كمـا وشـهدت البورصـة خـالل العـام المِصرم  2016عقـد مجموعـة مـن المؤ مرات والِـدوات وورش
ال لسـطيِي حـو افـاق أوسـع ,كان أبرزهـا مؤ مر عالقـات المستثمرين الـذي عقـد في الِصـف األول مـن
أيـار الماضي بتِظيـ مـن ال ـرع ال لسـطيِي لجمعية عالقات المستثمرين وبالتعـاون مـع جمعيـة عالقـات
المستثمرين -ال ـرق األوسط ,مـن خـالل مجموعـة مـن أوراق العمـ التـي قدمتهـا خبـة مـن ال اعلين في
هـذا المجال .كمـا عقـدت البورصـة مجموعـة مـن ورش العمـ كان أهمهـا ورشـتي العمـ اللتـن عقد ـا في

ك مـن الخلي ورام هللا حـت عِـوان« ال ـركات العائليـة وافاق الستدامة».

واســتم ار ار لِهــج التطويــر الداخلــي ,فقــد شــهد العــام  2016ا طــاق ظــام الكتتاب اإللكترو ي المطور

داخليــا في بورصــة فلسطين وبالتعــاون مــع هيئــة ســوق رأس املــال ال لســطيِية ال ارعــي الدائـ لعمليـات
التطويـر في البورصـة .وعلـى صعيـد اخـر فقـد كان لبورصـة فلسطين حضـور دولـي مميــز ضمــن
مجموعــة مــن المؤ مرات والجتماعات الدوليــة التــي عِــى مجال األسواق المالية,

كم ـاركتها في اجتمـاع ا حاد البورصـات العاملـي في كولومبيـا والم اركة في المؤ مر السـِوي الثامـن

لجمعية عالقـات المستثمرين -ال ـرق األوسط وغيرهـا مـن الم اركات الهامـة .كذلـك ,وفي خضـ

سـعيها لتوسـعة و طويـر قاعـدة الستثمار في قطـاع غـزة ,ظمـت بورصـة فلسطين مجموعـة من
ال مـن ال ـركات المدرجة وشـركات الوسـاطة ومجموعـة مـن المؤسسات المالية
اللقـاءات اسـتهدفت ك ا
والتعليميـة في القطـاع ,ل تـْ افـاق عـاون جديـدة وزيـادة الوعـي حـول أهميـة الستثمار في البورصـة.

أخيـ ار وعلـى صعيـد الِتائـج الماليـة  ,فقـد حققـت ال ـركة أرباحـا صافيـة بلغـت حوالـي  64مليـون دولر

امريكي في العــام , 2016مقار ــة مــع أربــاح بلغــت  37مليــون دولر امريكي في العــام , 2015أي
بإر ـاع بلغـت سـبته حوالـي . %73
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أداء بورصة فلسطين لعام 2016
مؤشر القدس :

أغلق مؤشر القدس هاية شهر كا ون أول من العام 2016عِد مستوى  530.16قطة مِخ ضا

ما قيمته  2.57قطة أي ما سبته(  )%0.48عن غالق العام  .2015ويأ ي هذا ال خ اض في
مؤشر القدس على خل ية ا خ اض مؤشر قطاع الخدمات الذي أغلق عِد مستوى 45.03

قطة

مِخ ض ا ما سبته ( )%6.94عن غالق العام  .2015وقد سج مؤشر القدس أعلى قيمة غالق له
خالل العام  2016عِد مستوى  536.95قطة.
ومن خالل تبع حركة المؤشر خالل العام  ,2016يتبين ال خ اض الملحوظ الذي سجله مؤشر

القدس هاية الربع األول ,حيث أغلق عِد مستوى  506.28قطة مِخ ضا ما سبته(  )%4.96عن
غالق العام  .2015كما واستمرت مرحلة ال خ اض في المؤشر خالل الربع الثا ي ليص

لى أد ى

قيمة سجلها خالل  2016والتي كا ت عِد مستوى  488.39قطة ,ليعود بعدها لى التعافي من
خالل سجي الر اعات المتالحقة خالل الربعين الثالث والرابع من العام  , 2016حيث حقق المؤشر

في هاية الربع الثالث ار اعا بِسبة  %2.49عن غالق الربع الثا ي ,كما وسج المؤشر هاية العام
ار اعا قيمته  26.37قطة عن غالق الِصف األول من العام  2016أي ما سبته  ,%5.23ويكون
بذلك قد حص على المركز الخامَ ع ر مقار ة مع مؤشرات السواق العربية للعام

(2016بورصة فلسطين.)http://www.pex.ps/ ,
مؤشرات نشاط التداول:

عقد  245جلسة داول خالل العام  ,2016خاللها داول  232,817,327سهما بقيمة
 445,152,368دول ار أمريكي ا ذت من خالل  34,010عقدا .وفيما يتعلق بحج السوق ,فقد
بلغت القيمة السوقية ألسه ال ركات المدرجة هاية شهر كا ون أول من العام  2016حوالي
 3,390,122,335دولر أمريكي بار اع بلغت سبته  % 1.53عن هاية َ ال ترة من العام

 ,2015في حين بلغت قيمة األسه المتداولة  445,152,368دول ار بار اع بلغت سبته 38.94

 %عن العام  .2015واستحوَ قطاع البِوك والخدمات المالية على الِصيب األكبر من قيمة األسه

المتداولة خالل العام  2016حيث شكلت قيمة األسه المتداولة ما سبته  % 41.55من جمالي قيمة
التداولت خالل العام ,في حين استحوَ قطاع الستثمار على سبة  % 25.74من قيمة التداولت,
اله في المر بة الثالثة قطاع الخدمات بِسبة  % 23.41من جمالي قي التداول(بورصة فلسطين,

.)31 :2016
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نشاط التداول النصف سنوي لعام  2017مقارنة بعام :2016
بلغت قيمة األسه المتداولة  164.94مليون دولر لعام  ,2017مقار ة مع  242.39مليون دولر
في الِصف األول لعام( 2016بورصة فلسطين.)30 :2017,

يأ ي راجع القيمة السوقية لألسه المتداولة ,مع هبوط عدد األسه المتداولة في البورصة بِسبة

 %30.58لى قرابة  93.5مليون سه حتى هاية الِصف األول من العام الجاري ,مقار ة مع حو
 134.6مليون سه لِ َ ال ترة من العام السابق.

في المقاب  ,صعدت القيمة السوقية لألسه المدرجة في بورصة فلسطين ,بِسبة  %13.37على

أساس سِوي في الِصف األول من العام الجاري ,مقار ة مع ال ترة المِاظرة من .2016وبلغت القيمة

السوقية لألسه المدرجة في بورصة فلسطين ,حتى هاية يو يو  3.63 ,2017مليار دولر مقار ة مع
 3.199مليار دولر في ال ترة المِاظرة من .2016
وسج مؤشر القدس ار اع ا بلغت سبته  %8.05مغلق ا عِد مستوى  544.36قطة هاية الِصف

األول  2017مقاب  503.79قطة لل ترة َا ها من .2016

يتضْ مما سبق أن مؤشرات البورصة عِي الترمومتر الذي يقيَ حالة السوق ويعطي

مؤشرات معيِة للمستثمرين يتوقف عليها الق اررات الستثمارية .وبورصة فلسطين لألوراق المالية كا ت

حريصة مِذ

أ ها على استخراج مؤشر خاص بها .ول يتوقف هذا الحرص عِد هذا الحد ب

وسعت في استخراج المؤشرات حتى أ ها أصبحت غطي ك

البورصة.
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المبحث الثاني  /أهمية عقود الخيارات في تفعيل وظيفة بورصة فلسطين

تمهيد
ن زيادة حج و اط وك اءة أي بورصة لألو ارق المالية يتطلب ضخ المزيد من األوراق

المالية (الم تقات المالية) والتي مِها عقود الخيارات حيث يعد من األدوات المالية المهمة التي يت
ستعمالها أو داولها في األسواق المالية المعروفة(بالبورصات) ,لكو ها وسيلة استثمارية أو ورقة
استثمارية يت الستثمار بها في رؤوس الموال بالِسبة لطبقة المستثمرين من المجتمع وهي ساعد
المستثمر على الح اظ على أرس ماله أثِاء عرضه للخسارة الِاجمة عن ا خ اض سعر سلعة ما في
وقت معين او زيد من ارباحه في حال ار اع اسعار سلعة معيِة .

تؤدي استراتيجية عقود الخيارات دو اًر مهماً في تفعيل بورصة فلسطين على النحو التالي:
.1إدارة مخاطر االستثمار في البورصة:

فعن طريق عقود الخيارات يمكن بتكار طرق جديدة إلدارة المخاطر ,فمن خاللها يمكن جزئة
المخاطر الموجودة باألدوات المالية التقليدية ,كمخاطر قلب األسعار ومخاطر سعر ال ائدة ومخاطر

أسعار الصرف ,وزدارة ك

وع من هذه المخاطر عن طريق عملية التحوط.

.2زيادة حج الستثمار :

مكن عقود الخيارات من دع فرص حقيق اإليرادات وزيادة األرباح من خالل زيادة ال رص

الستثمارية و ِويع المحافظ الستثمارية للمؤسسات المالية ,ودخول المتعاملين في عمليات صِاعة

السوق ,فضال عن ِويع الخدمات المالية التي قدم للمتعاملين ,األمر الذي من شأ ه أن يزيد عدد

المتعاملين مع الجهات التي قدم هذه الخدمات.
.3زيادة سيولة البورصة :

تمتع عقود الخيارات بسيولة عالية ,مما يمكن المتعاملين بها من حسين سيولته  َ .يمكن بيع

المراكز بسهولة أو لغائها من خالل الدخول بمراكز مضادة في البورصة

سها ,وبذلك يتمتع

المتعام بها بوجود فرص متعددة لتكوين المراكز أو لغائها بعا لحاجيا ه ورغبا ه.

109

واقع بورصة فلسطين ودور عقود الخيار في تنشيطها

الفصل الثالث

 .4احة فرص استثمارية للمضاربين :

يدخ المضارب طرافا في عقود الخيارات لغرض حقيق الربْ ,من خالل الفادة من ميزة المتاجرة
بالهامش أو الرفع المالي َ ,يك ي أن يدفع المضارب في عقود الخيارات سواء كان م تري ا أم بائع ا
قيمة عالوة الخيار .

.5سرعة ِ يذ الست ار يجيات الستثمارية :
ظ ار لمرو ة عقود الخيارات وسيولتها الجيدة ,فهذا يجعلها أكثر جاَبية في ِ يذ الست ار يجيات

الستثمارية

.6دع ك اءة البورصة :

تحقق ك اءة البورصة َ وفر للمتعاملين كافة األصول المالية التي تِاسب مع أهدافه ورغبا ه ,

سواء من حيث العائد أم المخاطرة  .وبالرغ من كون الكمال على الصورة السابقة أم ار يستحي

حقيقه ,فإن عقود الخيارات أصبْ من الممكن العتماد عليها في كوين ولي ات( كيالت) من

عقود الخيارات وأوراق مالية متداولة في البورصة الحاضرة ,في ظلها يتحقق للمستثمر مستويات
فريدة من العائد والمخاطرة ل حققها أي ورقة مالية متداولة في البورصة الحاضرة.
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المبحث الثالث/نظرة مستقبلية لبورصة فلسطين

ـور و ق ــالت وعي ــة مميـ ـزة ل س ــيما عل ــى ص ــعيد التط ــور
ن القط ــاع الم ــالي ال لس ــطيِي ي ــهد ط ـ اا

التكِولـوجي والت ـريعي ,ضـافة لــى عــودة الِ ـاط والســيولة للسـوق ب ــك ملحــوظ .كمـا ل ِســى الــدور
الهــام الــذي لعبــه شــركات األوراق الماليــة األعضــاء فــي البورصــة وســعيها الــدائ لتطــوير خــدما ها بمــا
يتوافق مـع أفضـ الخـدمات التـي قـدم علـى مسـتوى األسـواق الماليـة األخـرى ,وهـي بـذلك تعـدى كو هـا

ويعــزى َلــك لــى الــدور
حلقــة الوصـ بــين البــائع والم ــتري فــي الســوق لــى مــورد خــدمات ماليــة مميـزة .ي
الــذي لعبــه هيئــة ســوق رأس المــال ,خاصــة بعــد حصــولها علــى العضــوية الكاملــة فــي المِظمــة الدوليــة

للهيئات الم رفة على أسواق المال «أيوسكو » ,التي أهلتها لمِْ مجموعة من التـراخيص بال ـراكة مـع

بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض المؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ,كالمعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المعتم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألوراق المالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار CISI

( )The Chartered Institute for Securities & Investmentومق ـ ـ ـره لِ ـ ـ ــدن ,وه ـ ـ ــو مخ ـ ـ ــتص

بالتدريب ومِْ شهادات عالمية فـي مجـال السـتثمار بـاألوراق الماليـة والتحليـ المـالي ,ويؤهـ خريجيـه

مــن مــوظ ي ال ــركات األعضــاء فــي بورصــة فلســطين للعمـ فــي مجــالت متعــدد و قــدي خــدمات ماليــة
للمتعاملين باألوراق المالية ال لسطيِية.

وعلى الرغ من أن بورصة فلسطين بلغ من العمر  20عام ا ,ل أ ه ل يزال أمامها الكثير من
التحديات واإل جازات ,وبالِظر لى الواقع ال علي رى أن عدد المساهمين الموجود في ال ركات
المدرجة عِد الحديث عن  48شركة كعدد جمالي هو أق من  70ألف مساه  ,وهذا العدد مقار ة
مجاز لو صحت المقار ة بهذا ال ك والبالغ  5ماليين سمة قر ايبا يي ك ما سبته 1.4
اا
بعدد السكان
 %من عدد السكان اإلجمالي(الجهاز المركزي لإلحصاء ال لسطيِي ,)24 :2016,ولو أخذ ا هذه

الِسبة لعدد ال لسطيِيين حول العال .
عِد الحديث عن  12مليون فلسطيِي فتكون الِسبة حين َلك  % 0.6من جمالي عدد ال لسطيِيين.

وهِا يكمن التحدي أمام شركات األوراق المالية والبورصة والهيئة في محاولة لزيادة هذه الِسبة على

أق

قدير كما هي في الدول المجاورة والمتقدمة مث الوليات المتحدة بِسبة ص

لى  % 55من

مجموع السكان ,أو في الدول العربية التي تراوح الِسبة فيها بين  ,% 25- 20وفي بعض الدول
الخليجية ص هذه الِسبة لى  % 90مث قطر بسبب سياسات الحكومة المتبعة هِاك .
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ولهذا فإن بورصة فلسطين ومقار ة بالدول العربية المجاورة ل زال واعدة و زخر بال رص الجيدة,

فيجب العم على ثقيف الِاس وزيادة وعيها في مجال الستثمار باألوراق المالية ,و عزيز ثقافة
الدخار مع التوجه حو حوي هذه المدخرات با جاه المِ آت والستثمارات المِتجة من خالل القِوات

الصحيحة كالستثمار في السوق المالي.

حيث أن سويق هذا الِوع من الخدمات أو الستثمار ب ك عام غير سه وليَ للعامة ,كما أن هذه

الخدمات ختلف عن باقي الخدمات المالية األخرى من حيث صعوبة قِاع الِاس بها ,أل ها في
الِهاية خدمات عتمد على است ار يجيات و وع مختلف من الدخار والستثمار وغير ملموسة بطبيعة

الحال.

من جا ب اخر فإن التجارب أثبتت اريخي ا أن المستثمر يؤثر في جذب المزيد من المستثمرين من
خالل جربته في السوق وخاصة اإليجابية مِها ب ك ي وق عملية الترويج ,وبالتالي فإن وضع ال ركة

المالي وعمليات وزيع األرباح لها أكبر األثر في َ المستثمر ,خاصة في ظ ما وفره البورصة
من قِيات وأمان في التعام وخدمات وساطة مميزة .
وعن أه العقبات التي ؤثر في قطاع األوراق المالية ال لسطيِي هو أن هذا القطاع حساس جدا
لألمور السياسية ,و حن في بلد اقترن اسمه مِذ عقود باألخبار السياسية البحتة ,فيما يغيب هذا

دائما عن األخبار القتصادية أو ل يكاد يذكر في القتصاد.
القطاع جمالا ا

حيث يقترن الستثمار في فلسطين بالمخاطرة العالية بما يخلق واقعا صعبا و حديا أصعب لك من
يرغب في الِهوض بالواقع القتصادي ال لسطيِي.

باإلضافة لى ار اع العمولة الم روضة على عمليات التداول مقار ة مع األسواق اإلقليمية على األق
حيث بلغ  0.0082قريبا األمر الذي سبب في اف ال عقد ص قات كبيرة كا ت ك يلة بدب الِ اط

في البورصة ورفع أحجام التداول فيها.

كما أن التوجه الِمطي يقود لوضع يد كبار المستثمرين على جزء كبير من أسه ال ركات المتاحة

للتداول وعدم دخول مستثمرين جدد.

فضالا عن غياب المِتجات الجديدة في السوق  ,لذلك ِاولت الدراسة عقود الخيارات كواحدة من أه
المِتجات المالية التي عم على زيادة قاعدة المستثمرين وزيادة حج التداول .

جدا في ِ يط بورصة فلسطين فهي
دور ا
و التوص لى أن عقود الخيارات المالية قد لعب ا
بارز ا
ط على األوراق المالية فير ع
جعلها أكثر ديِاميكية وحركة وحيوية ,وَلك من خالل خلق عام
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بالتالي عدد أوامر البيع وال راء ,و زداد درجة دفق هذه األوامر خالل جلسات التداول ,وسيتر ب علي

َلك ار اع في حج الص قات المبرمة ,و ِخ ض درجة ركز التداول على أسه بعض ال ركات

المدرجة في السوق ,وسيصاحب َلك استقرار سبي في األسعار ا ج عن دور هذه األدوات في
استك اف أسعار األوراق المالية مستقبالا  ,وأيض ا يتحقق للسوق التِويع الستثماري الذي يطمْ الكثير
من المتعاملين لالست ادة من مزاياه ,وهذا ما عكسه تائج الستبا ة .
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خ صة الفصل الثالث:
ِاول ال ص الست ار يجيات التي قوم عليها عقود الخيار ,والتي عتبر كركيزة أساسية إلدارة المخاطر

المالية و سيير مح ظة مكو ة من مجموعة من األسه وعقد خيار .

كما أن عقود الخيار طور التعام بها في معظ دول العال  ,مما أدى لى أسيَ بورصات مستقلة
للتعام بالعقود بعدما كا ت مقتصرة على الوليات المتحدة األمريكية ,فهذه العقود هدفها األساسي
لتبادل المخاطر و غطيتها وهي وسيلة لتوزيع المخاطر المتعلقة باأل طة القتصادية بحيث تمكن

األسواق من حقيق ك اءة أعلى .لذلك فإن دراج عقود الخيارات في بورصة فلسطين سيتر ب عليه

المزيد من السيولة وزيادة حج التداول ,حيث يعتبر سوق رأس المال ال لسطيِي وبالذات سوق فلسطين

دور
لألوراق المالية أحد أه أركان الكيان القتصادي ال لسطيِي ,فسوق األوراق المالية المِظمة لعب اا
بارز في جمع مدخرات القطاع العام والقطاع الخاص بهدف وجيهها لم اريع التِمية القتصادية
اا
طويلة األج .

حيث يتولى السوق األولي ال لسطيِي مهمة سويق اإلصدارات الجديدة من األدوات المالية الخاصة
بمِ آت األعمال والحكومة ,بيِما يتولى السوق الثا وي ال لسطيِي مهمة وفيرعمليات التداول

لإلصدارات السابقة من خالل خلق المِاخ المِاسب للتقاء المدخرين بالمستثمرين عبر شركات
الوساطة المالية.
لكن سوق فلسطين لألوراق المالية ي تقد بدرجة كبيرة للتِويع في األوراق المالية التي لقت قبولا واسع ا

في البورصات األخرى ,كصِاديق الستثمار والسِدات وعقود الخيارات والمستقبليات واألوراق المالية

َات صكوك ال راء وأسه المؤشرات ,هذا بالرغ من أن ظام اإلدراج المِصوص عليه في السوق
يسمْ بالتعام بهذه األوراق المالية في المستقب  .فلماَا ل درج هذه األوراق في السوق بالرغ من ك

المزايا المتر بة على صدارها وزدراجها بالِسبة لكافة أطراف التعام  ,وهذا يِسج بطبيعة الحال مع
تائج الستبا ة ومؤشرات األسواق المالية.

فإدراج األسه الممتازة والسِدات سيتبعه ِ يط أداء سوق فلسطين لألوراق المالية من خالل حقيق
التِويع الستثماري الذي يطمْ الم اركين في السوق لالست ادة من مزاياه ,ويحقق للبورصة التِ يط
من خالل ازدياد عدد أوامر البيع وال راء ,وضمان دفقها باستمرار خالل جلسات التداول ,وما
أيضا خ يض درجة ركز التداول على أسه
يصاحب َلك من ار اع في حج الص قات المبرمة ,و ا
بعض ال ركات المدرجة ,والتخ يف من حدة التقلبات السعرية ,وبذلك ستطيع سوق فلسطين لألوراق
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واقع بورصة فلسطين ودور عقود الخيار في تنشيطها

الفصل الثالث

المالية الحد من السمات السلبية الِاجمة عن اقتصار التعام فيها على األسه العادية وغياب مِتجات

الهِدسة المالية ,عبر ضافة مِتجات جديدة َات جودة عالية تِاسب مع رغبات المستثمرين و حقق
للسوق أهدافها ويكون لها أثر في ِ يط جميع ال ركات المدرجة في السوق والتي مث القطاعات
القتصادية الرئيسية ,وهذا ما عكسه تائج الستبا ة.
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مقدمة:
باعها في ِ يذ الدراسة الميدا ية,

يتِاول هذا ال ص وص ا م صالا وشامالا لإلجراءات التي
وَلك من خالل التعرف على مختلف الطرق واألدوات التي استخدمت في مام هذه الدراسة ,ومن َلك

عريف مِهج الدراسة ,ووصف مجتمع الدراسة ,و حديد عيِة الدراسة ,وزعداد أداة الدراسة (الستبا ة),

والتأكد من صدقها وثبا ها ,وبيان جراءات الدراسة ,واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة

الِتائج ,كما يتطرق هذا ال ص

لى عرض طرق جمع البيا ات ,وشرح كي ية عداد الستبا ة ,وفحص

مدى صدقها وثبا ها ,وبيان الساليب الحصائية المستخدمة في حلي الِتائج ,وَلك من اج التعرف

على دور عقود الخيارات كأداة لتِ يط سوق فلسطين لألوراق المالية .وفيما يلي وصف لهذه

اإلجراءات.

منهج الدراسة:
من أج التعرف على دور عقود الخيارات كأداة لتِ يط بورصة فلسطين ,اعتمدت الباحثة على

استخدام المِهج الوص ي التحليلي والذي يحاول دراسة عقود الخيارات كأداة لتِ يط بورصة فلسطين
لألوراق المالية ,ويحاول المِهج الوص ي التحليلي أن يقارن وي سر ويقي أمالا في التوص

لي

عميمات َات معِي يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع .وَلك من خالل الت سير العلمي لوصف

الظاهرة ,و صويرها كميا عن طريق جمع البيا ات المعلومات المقِِة عن الظاهرة ,و صِي ها و حليلها
واخضاعها للدراسات الدقيقة .وقد استخدم مصدرين أساسين للمعلومات:

المصادر الثا وية  :حيث

ال جاه في معالجة اإلطار الِظري للبحث لي مصادر البيا ات الثا وية

والتي تمث في الكتب والمراجع َات العالقة ,والدوريات والمقالت والتقارير ,واألبحاث والدراسات

السابقة التي ِاولت موضوع الدارسة ,والبحث والمطالعة في مواقع اإل تر ت المختل ة.

المصادر األولية  :لمعالجة الجوا ب التحليلية لموضوع البحث

اللجوء لي جمع البيا ات األولية من

خالل الستبا ة كأداة رئيسة للبحث ,صممت خصيصا الهذا الغرض ,حيث

وزيع استبا ة على عيِة

من المستثمرين المتعاملين مع شركات الوساطة المالية في قطاع غزة والض ة الغربية خالل ال ترة
الممتدة من اريخ(.)2017/8/28-217/8/11
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مجتمع الدراسة:
ييعرف مجتمع الدراسة بأ ه جميع م ردات الظاهرة التي يدرسها الباحث ,وبِاء على م كلة الدراسة
وفرضيا ها ,وأهدافها ,فإن مجتمع الدراسة يتكون من المستثمرين المتعاملين ب ركات الوساطة ,والمقدر

عددها ( )8حسب البيا ات التي حصلت عليها الباحثة من الموقع الرسمي لبورصة فلسطين ,حيث

شم مجتمع الدراسة شركات الوساطة المالية في قطاع غزة والض ة الغربية .

ظر لتح ظ القائمين على شركات الوساطة المالية بخصوص بيان أي معلومات تعلق بحصر
و ا

المستثمرين (األفراد وال ركات) لكو ها معلومات سرية من وجهة ظره  ,فل يت حديد المجموع الكلي

لم ردات مجتمع الدراسة.
عينة الدراسة:
اختيار عيِة ع وائية ممثلة لمجتمع الدراسة حيث وزعت الستبا ة على هؤلء المستثمرين خالل
صباحا ,ماعدا
يوميا من الساعة العاشرة لى الساعة الثا ية ع ر
جلسة التداول المستمر والتي ِعقد ا
ا
يومي الجمعة والسبت .حيث بلغ المجموع الكلي لم ردات عيِة الدراسة  ,120وقد ث استرداد 90
استبا ة بِسبة  %75من الستبا ات الموزعة والبالغة .120

وهذه الِسبة مقبولة ويمكن العتماد عليها في عمي تائج الدراسة ,و

بالجدول رق (.)4.1
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جدول ()4.1
شركات الوساطة المدرجة في بورصة فلسطين

ال ركة

المقر الرئيسي/ال رعي

عيِة الدراسة

المتحدة لألوراق المالية

فرع غزة

20

رام هللا

10

السه لإلستثمار واألوراق المالية

رام هللا

8

لو َ لإلستثمارات المالية

رام هللا

5

العالمية لالوراق المالية

رام هللا

7

العربي جروب لإلستثمار

رام هللا

10

الوطِية لألوراق المالية

فرع غزة

10

الوساطة لألوراق المالية

غزة

20

الهدف فلسطين األردن لألوراق
المالية

90

المجموع الكلي

جدول ()4.2
وزيع عيِة الدراسة بِاءا على متغير الجَِ
الجَِ

الِسبة المئوية

التكرار

َكر

90

%100

أ ثى

0

0

المجموع

30

%100
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بين من خالل تائج الجدول ( )4.2أن ( )%100من العيِة كا ت من الذكور ,وهذا المتغير

طرحه لمعرفة دور متغير الجَِ في دراسة عقود الخيارات كأداة لتِ يط بورصة فلسطين  ,و رى

الباحثة أن سبب عدم م اركة اإل اث في مجال األسواق المالية يرجع لى عدم وجود قارير خاطب
المرأة ال لسطيِية في الصحف واإلعالم التي من شأ ها وعية المرأة ومن ث جذبها لالستثمار في

السوق المالي حيث أ ها ض الستثمار العيِي ,باإلضافة لعدم وفر صالت عرض خاصة للِساء
في شركات الوساطة .

جدول ()4.3
وزيع عيِة الدراسة بِاءا على متغير العمر
العمر

التكرار

الِسبة المئوية

أق من  25عام

12

13.3

من  35-25عام

17

18.9

من  45-36عام

32

35.6

من  55 -46عام

16

17.8

 55عام فأكثر

13

14.4

المجموع

90

100.0

بين من خالل تائج الجدول ( )4.3أن ( )%13.3من العيِة كا ت من الذين أعماره اق من

 25عام  ,بيِما كان( ) %18.9من العيِة كا ت أعماره من  35-25عام  ,بيِما كان() %35.6

من العيِة كا ت أعماره من  45-36عام  ,بيِما كان( ) %17.8من العيِة كا ت اعماره من -46
 55عام  ,بيِما كان( ) %14.4من العيِة كا ت أعماره أكثر من  55عام  ,وهذا المتغير

لمعرفة دور متغير العمر في دراسة عقود الخيارات كأداة لتِ يط بورصة فلسطين .

طرحه

حيث جد قارب بالِتائج مما يدل على أن بورصة فلسطين ل قتصر على فئة عمرية دون األخرى ,
مايدل على جاح البورصة في استقطاب مدخرات جميع ال ئات العمرية للمجتمع ,مع وجود سبة

 %35.6من ال ئة ( 36الى أق من  45سِة) مايدل على أن هذه ال ئة تمتع ب رص ل توافر

لغيره  ,حيث أن جاربه ووعيه الستثماري وا صاله في مجال الستثمار ربما كون متقدمة  ,فمن
طبيعة لك ال ئة أ ها اكثر مغامرة وشجاعة في البحث عن الثروة بعكَ ال ئة المتقدمة في السن التي
بحث عن مصدر رزق مستقر أما ال ئة العمرية الصغيرة فهي بطبيعة الحال ل ملك المقدرة العلمية

والتجربة الكافية .
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جدول ()4.4
وزيع عيِة الدراسة بِاءا على متغير المؤه العلمي
المؤه العلمي

التكرار

الِسبة المئوية

دبلوم فأق

25

27.8

بكالوريوس

44

48.9

ماجستير

19

21.1

دكتوراه فأعلى

2

2.2

المجموع

90

100.0

بين من خالل تائج الجدول ( )4.4أن( ) %27.8من العيِة مؤهله العلمي دبلوم فأق  ,بيِما كا ت

( )%48.9من العيِة مؤهله العلمي بكالوريوس  ,بيِما كا ت ( )%21.1من العيِة مؤهله العلمي
ماجستير  ,بيِما كا ت ( )%2.2من العيِة مؤهله العلمي دكتوراه  ,وهذا المتغير

طرحه لمعرفة

دور متغير المؤه العلمي في دراسة عقود الخيارات كأداة لتِ يط سوق فلسطين لألوراق المالية .

و رى الباحثة أن غالبية المستثمرين من الجامعيين وباألخص من حاملي درجة البكالوريوس بوجود
سبة  , %48.9مما يسه عليه استيعاب م اهي واست ار يجيات عقود الخيار ,و عزو الباحثة سبب

الحصول على هذه الِسبة أن اغلب العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة ه من حملة

البكالوريوس(الجهاز المركزي لإلحصاء ال لسطيِي )29 : 2016 ,حيث يت

خصيص جزء من

أمواله في الستثمار المالي واآلخرين الذين ل يحصلوا على فرصة عم يبحثون عن مصدر رزق

اخر والذي قد يكون بالستثمار في السوق المالي.
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جدول ()4.5
وزيع عيِة الدراسة بِاءا على متغير سِوات الخبرة
سِوات الخبرة

التكرار

الِسبة المئوية

 5-1عام

19

21.1

 10-6عام

43

47.8

 15-11عام

14

15.6

 16عام فأكثر

14

15.6

المجموع

90

100.0

بين من خالل تائج الجدول ( )4.5أن( )%21.1من العيِة سِوات الخبرة لديه من  5-1سِوات
 ,بيِما كا ت ( )%47.8من العيِة سِوات الخبرة لديه من 6لى  10سِوات  ,وكا ت ()%15,6
من العيِة سِوات الخبرة لديه من 11لى  15سِة  ,وكا ت ( )%15,6من العيِة سِوات الخبرة

لديه  16عام فأكثر ,وهذا المتغير

طرحه لمعرفة دور متغير سِوات الخبرة في دراسة عقود

الخيارات كأداة لتِ يط سوق فلسطين لألوراق المالية .

وا ضْ أن سبة المستثمرين من 6لى  10سِوات هي األكثر حيث بلغت  %47.8وقد يرجع َلك
لزيادة أدوات التوعية الستثمارية بتلك ال ترة مما أدى حالة رواج للسوق وكان هِاك حالة قبال على

الستثمار أكثر من السِوات األخرى.

جدول ()4.6
وزيع عيِة الدراسة بِاءا على متغير المِطقة
المِطقة

التكرار

الِسبة المئوية

ضة

50

55.6

غزة

40

44.4

المجموع

90

100
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بين من خالل تائج الجدول ( )4.6أن  %55.6من العيِة من سكان الض ة الغربية ,
وكا ت  %44.4من العيِة من سكان قطاع غزة  ,وهذا المتغير

في دراسة عقود الخيارات كأداة لتِ يط بورصة فلسطين.

طرحه لمعرفة دور متغير المِطقة

و عزو الباحثة الحصول على  %55.6من العيِة من سكان الض ة راجع لى الضرر الذي أح

بقطاع غزة جراء العدوان الغاش عليه ,حيث عرف أن الذين يتداولون في البورصة ه اولئك الذين

يملكون فائضا من السيولة ,وهؤلء لديه مصا ع وشركات ضررت ,وبالتالي أصبحت األولوية بالِسبة
لديه هي رمي الضرر الذي لحق بمِ آ ه وليَ التداول في البورصة ,وحتى األفراد الذين كا وا

يمتلكون مالا فائضا عن الحاجة ويستثمرو ه في البورصة أصبحت أولويا ه تمث في اصالح بيو ه

المهدمة ومعالجة الضرر الذي لحق به .
أداة الدراسة:
من أج

حقيق أهداف الدراسة

الستبا ة من قسمين رئيسيين هما:

طوير الستبا ة اعتمادا على مراجعة الدراسات السابقة وقد كو ت

القس األول  :وهو عبارة عن السمات ال خصية عن المستجيب ( الجَِ ,العمر ,المؤه العلمي ,
سِوات الخبرة )

القس الثا ي  :وهو عبارة عن مجالت الدراسة و تكون الستبا ة من ( )35فقرة موزعة على ()5
مجالت هي:

المجال األول  :استخدام عقود الخيارات يؤدي لى زيادة قبال المستثمرين على وظيف أمواله في
بورصة فلسطين ويتكون من ( )5فقرات .

المجال الثا ي  :استخدام عقود الخيارات يؤدي لى الحد من مخاطر الستثمار التي واجه المستثمرين
في بورصة فلسطين ويتكون من ( )6فقرات .

المجال الثالث  :استخدام عقود الخيارات يؤدي لى وفير السيولة للمستثمرين في بورصة فلسطين
ويتكون من ( )6فقرات .

المجال الرابع  :استخدام عقود الخيارات يؤدي لى وفير المرو ة الالزمة للمستثمرين في بورصة
فلسطين ويتكون من ( )8فقرات .

المجال الخامَ  :بعض اآلليات المقترحة لتِ يط السوق المالي ويتكون من ( )10فقرات .
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صدق االستبانة:
يقصد بصدق الستبا ة أن قيَ أسئلة الستبا ة ما وضعت لقياسه ,و التأكد من صدق الستبا ة

بالطرق التالية :

أوالً :الصدق الظاهري(صدق المحكمين)
لقد عرض الستبا ة في صور ها األولية على عدد من المحكمين المتخصصين عدده ()10
محكمين ,حيث صدرت استبا ة التحكي خطاب

فيه وضيْ أهداف الدراسة ,و حديد معايير

التحكي المطلوبة من قب المحكمين إلبداء ارائه ومالحظا ه حول عبارات الستبا ة ,من حيث مدى
مِاسبة وأهمية ووضوح العبارات ,ومدى ا تماء ك عبارة من العبارات بالمحور أو البعد الذي ِتمي
ليه والحك على سالمتها اللغوية ,ومدى مالئمتها وأهميتها لتحقيق الهدف التي وضعت من أجله,

واقت ارح طرق لتحسيِها باإلضافة أو عادة الصياغة أو الحذف أو غيرها ,باإلضافة لى الِظر في
درج المقياس ومدى مالئمته للقياس ,وبعد استعادة الِسخ المحكمة

عدي صياغة بعض العبارات

بالستبا ة في ضوء اراء المحكمين ,وحذف وزضافة بعض العبارات بما يتِاسب مع ك محور ,لى أن

خرجت الستبا ة بصور ها الِهائية ,كما هي في ملحق رق ( )2ص .145
ثانياً :صدق االتساق الداخلي
ليه

يقصد بصدق ال ساق الداخلي مدى ا ساق ك فقرة من فقرات الستبا ة مع المجال الذي ِتمي

هذه ال قرة ,وقد

حساب ال ساق الداخلي لالستبا ة وَلك من خالل حساب معامالت الر باط بين

ك فقرة من فقرات مجالت الستبا ة والدرجة الكلية للمجال سه.

أ -معام الر باط بين ك فقرة من فقرات مجال استخدام عقود الخيارات يؤدي الى زيادة اقبال
المستثمرين على وظيف أمواله في بورصة فلسطين والدرجة الكلية للمجال  ,والذي يبين أن معامالت

الر باط المبيِة دالة عِد مستوى معِوية  α = 0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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جدول ()4.7
معام الر باط بين ك فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال األول

معام

ال قرة

ار باط

حقق عقود الخيارات أرباح مالئمة لتطلعات المستثمرين في السوق
المالي
سمْ عقود الخيارات للمستثمرين بتغطية مراكزه المالية في السوق
عقود الخيارات حقق طلعات وامال المستثمرين من الستثمار في
السوق المالي

حافظ عقود الخيارات على أموال المستثمرين مما يعتبر حاف از له
لالستثمار في السوق

عم عقود الخيارات على زيادة رغبة الستثمار في السوق لمرو تها
و لبيتها لحتياجات المستثمر

مستوي الدللة

0.802

دالة عِد 0.01

0.821

دالة عِد 0.01

0.894

دالة عِد 0.01

0.896

دالة عِد 0.01

0.874

دالة عِد 0.01

ب  -معام الر باط بين ك فقرة من فقرات مجال استخدام عقود الخيارات يؤدي الى الحد من
مخاطر الستثمار التي واجه المستثمرين في بورصة فلسطين والدرجة الكلية للمجال  ,والذي يبين أن

معامالت الر باط المبيِة دالة عِد مستوى معِوية  α = 0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما
وضع لقياسه.
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جدول ()4.8
معام الر باط بين ك فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الثا ي

معام

ال قرة

ار باط

عم عقود الخيارات المالية على وزيع المخاطر
المتوقعة في األدوات المالية

ساه عقود الخيارات المالية في ادارة المخاطر
ب ك سلي

مستوى الدللة

0.902

دالة عِد 0.01

0.891

دالة عِد 0.01

وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين ميزة التحوط
من خالل حرية التِ يذ ال ي وان كا وا مالكين لحق
الخيار

ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين على اغالق
مراكز عامال ه في حال عدم التأكد من التقلبات
التي سيتخذها السلوك المستقبلي في سعر السه

ساعد عقود الخيارات المالية على خ يض احتمالية
الفالس بالِسبة للمستثمرين

0.906

0.820

0.876

دالة عِد 0.01

دالة عِد 0.01

دالة عِد 0.01

ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين في حصر
الخسارة بمقدار العالوة في حال عدم صدق التوقعات
ب أن سعر األسه .

0.914

دالة عِد 0.01

ج -معام الر باط بين ك فقرة من فقرات مجال استخدام عقود الخيارات يؤدي الى وفير السيولة
للمستثمرين في بورصة فلسطين والدرجة الكلية للمجال  ,والذي يبين أن معامالت الر باط المبيِة دالة

عِد مستوى معِوية  α = 0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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جدول ()4.9

معام الر باط بين ك فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الثالث
معام ار باط

ال قرة
ساه عقود الخيارات المالية في حسين سبة سيولة
السوق من خالل زيادة أحجام التداول

0.934

مستوي الدللة
دالة عِد 0.01

وفر عقود الخيارات المالية السيولة الالزمة
للمستثمرين تيجة لتمتع أسواقها بدرجة عالية من
السيولة

ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين في حسين
سيولته تيجة لوجود صِاع سوق في البورصة

ساعد عقود الخيارات المالية على حسين سبة

السيولة للمستثمرين تيجة لتِوع األدوات المالية

0.940

0.923

0.921

دالة عِد 0.01

دالة عِد 0.01

دالة عِد 0.01

المتعام بها
ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين على
حسين سيولته من خالل ما وفره من درجة رفع
عالية

ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين في حسين
سيولته من خالل فرص ربْ جديدة

0.917

0.855

دالة عِد 0.01

دالة عِد 0.01

د -معام الر باط بين ك فقرة من فقرات مجال استخدام عقود الخيارات يؤدي الى وفير المرو ة
الالزمة للمستثمرين في بورصة فلسطين والدرجة الكلية للمجال  ,والذي يبين أن معامالت الر باط

المبيِة دالة عِد مستوى معِوية  α = 0.05وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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جدول ()4.10
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الرابع
ال قرة
وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين ميزة عدم امتالك
السه المتعاقد عليه

وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين ميزة حمي
مؤسسة التسوية مسؤولية ضمان ِ يذ الص قة

وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين ميزة عدم شراء
األسه بأسعار أعلى في حالت التضخ

معام ار باط

مستوي الدللة

0.810

دالة عِد 0.01

0.837

دالة عِد 0.01

0.849

دالة عِد 0.01

وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين سهولة ص ية
المراكز أو لغائها من خالل الدخول بمراكز متقابلة في
َ السوق

ؤثر عقود الخيارات المالية على الق اررات الستثمارية
للمستثمرين

مكن عقود الخيارات المستثمرين من بيع أوراقه المالية
في السوق بسهولة

عطي عقود الخيارات المستثمرين الحق في استعادة
أمواله بعد فترة معيِة

وفر عقود الخيارات للمستثمرين الحق في بيع الخيار في
لحظة في السوق

0.656

دالة عِد 0.01

0.735

دالة عِد 0.01

0.522

دالة عِد 0.01

0.794

دالة عِد 0.01

0.845

دالة عِد 0.01

ه -معام الر باط بين ك فقرة من فقرات مجال بعض اآلليات المقترحة لتِ يط السوق المالي
والدرجة الكلية للمجال  ,والذي يبين أن معامالت الر باط المبيِة دالة عِد مستوى معِوية α = 0.05
وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه.
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جدول ()4.11

معام الر باط بين ك فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلية للمجال الخامَ
ال قرة
ح يز عمليات البيع وال راء في بورصة فلسطين عن طريق
خ يض العمولة التي تقاضاها البورصة عن لك العمليات

ِويع أدوات الستثمار المدرجة في بورصة فلسطين بما

يتماشى ومتطلبات عقود الخيارات

العم على الحد من التقلبات في أسعار األدوات المالية

معام ار باط

مستوي الدللة

0.664

دالة عِد 0.01

0.556

دالة عِد 0.01

المدرجة في بورصة فلسطين ( حديد الحد المسموح به من

0.455

وفير الية للتعام بأسلوب التموي بالهامش

0.649

دالة عِد 0.01

0.526

دالة عِد 0.01

0.575

دالة عِد 0.01

0.780

دالة عِد 0.01

0.642

دالة عِد 0.01

0.505

دالة عِد 0.01

التقلبات في حديد أسعار األدوات المالية)

ِظي الدورات التدريبية حول الست ار يجيات التي قد يست يد

مِها المستثمرين في السوق

كمال اإلطار القا و ي الضابط لعمليات السوق المالي
العم على

فلسطين

جيع سجي ال ركات األجِبية في بورصة

الست ادة من األسواق المالية العربية والعالمية لتطبيق العم
بعقود الخيارات في بورصة فلسطين

خلق بيئة اقتصادية ؤمن ب كرة التحوط من الخسائر وَلك

من خالل العم بعقود الخيارات

دالة عِد 0.01

العم على قلي عدد شركات الواسطة العاملة بالبورصة
حتى تيْ ألصحاب لك ال ركات حقيق األرباح مما يؤدي

لتح يز الستثمار في هذا القطاع
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ثالثاً :الصدق البنائي

يعتبر الصدق البِائي أحد مقاييَ صدق األداة الذي يقيَ مدى حقق األهداف التي ريد األداة

الوصول ليها ,ويبين مدي ار باط ك مجال من مجالت الدراسة بالدرجة الكلية ل قرات الستبا ة.

يبين جدول ( )4.12أن جميع معامالت الر باط في جميع مجالت الستبا ة دالة حصائي ا عِد
مستوى معِوية  α = 0.05وبذلك يعتبر جميع مجالت الستبا ة صادقه لما وضعت لقياسه .
جدول()4.12
معام ار باط بيرسون لك مجال مع الدرجة الكلية لالستبا ة
معام ار باط مستوي الدللة

المحور
استخدام عقود الخيارات يؤدي الى زيادة اقبال المستثمرين

0.909

استخدام عقود الخيارات يؤدي الى الحد من مخاطر

0.913

وفير السيولة

0.890

استخدام عقود الخيارات يؤدي الى وفير المرو ة الالزمة

0.763

اآلليات المقترحة لتِ يط السوق المالي

0.667

على وظيف أمواله في بورصة فلسطين

الستثمار التي واجه المستثمرين في بورصة فلسطين
استخدام عقود الخيارات يؤدي الى

للمستثمرين في بورصة فلسطين
للمستثمرين في بورصة فلسطين

دالة عِد 0.01
دالة عِد 0.01
دالة عِد 0.01
دالة عِد 0.01
دالة عِد 0.01

الر باط دال حصائيا عِد مستوى دللة . α = 0.05
يتضْ من الجدول ( )4.12أن قيمة معام الر باط عِد ال قرات دالة حصائي ا حيث أن جميع

المجالت ر بط ببعضهما البعض وبالدرجة الكلية لالستبا ة ,حيث أن هذا الر باط َو دللة حصائية
وهذا يؤكد أن الستبا ة تمتع بدرجة جيدة من الثبات وال ساق الداخلي.
ثبات االستبانة:

يقصد بثبات الستبا ة هو أن يعطي الستبيان َ الِتائج َا أعيد طبيقه مرة أخرى عدة مرات متتالية,
وزلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عِد ك مرة يستخدم فيها ,أو ما هي درجة ا ساقه عِد
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كرار استخدامه في أوقات مختل ة .وقد حققت الباحثة من ثبات الستبا ة ,وَلك باستخدام طريقتي
التجزئة الِص ية ,ومعام أل ا كرو باخ (.)Cronbach Alpha Coefficient
أوالً :طريقة التجزئة النصفية
يقصد بثبات الستبا ة أن عطي هذه الستبا ة َ الِتيجة لو

اعادة وزيع الستبا ة أكثر من

مرة حت َ الظروف وال روط ,أو بعبارة أخرى أن ثبات الستبا ة يعِي الستقرار في تائج
الستبا ة وعدم غييرها ب ك كبير فيما لو
زمِية معيِة ,حيث

األرقام الزوجية )  ,ث
وبعد َلك

عادة وزيعها على أفراد العيِة عدة مرات خالل فترات

جزئة فقرات الختبار لي جزئين (األسئلة َات األرقام ال ردية ,واألسئلة َات

حساب معام الر باط بين درجات األسئلة ال ردية ودرجات األسئلة الزوجية

صحيْ معام الر باط بمعادلة سبيرمان براون.

معام الر باط المعدل =  2r/1+rحيث  rمعام الر باط بين درجات األسئلة ال ردية ودرجات
األسئلة الزوجية .و الحصول على الِتائج الموضحة في جدول (: )4.13

جدول ( )4.13طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات االستبانة

المجال

معام

معام

الر باط قب

الر باط بعد

0.812

0.829

0.875

0.901

0.859

0.924

0.914

0.945

0.645

0.725

0.889

0.941

التعدي

استخدام عقود الخيارات يؤدي الى زيادة اقبال

المستثمرين على وظيف أمواله في بورصة فلسطين

استخدام عقود الخيارات يؤدي الى الحد من مخاطر

الستثمار التي واجه المستثمرين في بورصة فلسطين
استخدام عقود الخيارات يؤدي الى وفير السيولة

للمستثمرين في بورصة فلسطين

استخدام عقود الخيارات يؤدي الى وفير المرو ة

الالزمة للمستثمرين في بورصة فلسطين
اآلليات المقترحة لتِ يط السوق المالي
الدرجة الكلية
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يتضْ من الِتائج الموضحة في جدول ( )4.13أن قيمة معام الر باط المعدل ) سبيرمان مقبول

ودال احصائيا )  ,وبذلك كون قد

التأكد من ثبات ستبا ة الدراسة مما يجعلِا على ثقة امة بصحة

الستبا ة وصالحيتها لتحلي الِتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضيا ها.
ثا ي ا :طريقة أل ا كرو باخ

استخدام طريقة أخرى لحساب الثبات ,وكا ت الِتائج كما في الجدول ال ي ,وهذا يدل على أن

الستبا ة تمتع بدرجة عالية من الثبات .

جدول ()4.14

معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
معام ال ا

المجال

استخدام عقود الخيارات يؤدي الى زيادة اقبال المستثمرين
على وظيف أمواله في بورصة فلسطين
استخدام عقود الخيارات يؤدي الى الحد من مخاطر
الستثمار التي واجه المستثمرين في بورصة فلسطين
استخدام عقود الخيارات يؤدي الى وفير السيولة
للمستثمرين في بورصة فلسطين
استخدام عقود الخيارات يؤدي الى وفير المرو ة الالزمة
للمستثمرين في بورصة فلسطين

0.909
0.923
0.956
0.801

اآلليات المقترحة لتِ يط السوق المالي

0.541

الدرجة الكلية

0.928

الثبات = الجذر التربيعي الموجب لمعام أل ا كرو باخ
يتضْ من الِتائج الموضحة في جدول ( )4.14أن قيمة معام أل ا كرو باخ كا ت عالية لك مجال
و تراوح بين ( (0.956) , (0.541لك مجال من مجالت الستبا ة  .كذلك كا ت قيمة معام أل ا

لجميع فقرات الستبا ة كا ت) , (0.928وهذا يعِى أن معام الثبات ممتاز ,و كون الستبا ة في

صور ها الِهائية  ,وبذلك كون قد أكدت من صدق وثبات ستبا ة الدراسة مما يجعله على ثقة امة
بصحة الستبا ة وصالحيتها لتحلي الِتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضيا ها.
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اختبار التوزيع الطبيعي :
يعتبر شرط التوزيع الطبيعي للبيا ات من ال روط المهمة لستخدام الختبارات المعلمية  ,وللتحقق
من هذا ال رط لمتغيرات الدراسة

وكا ت الِتائج كالتالي :

استخدام اختبار(,)Kolmogorov-Smirnov

جدول()4.15
تائج اختبار التوزيع الطبيعي
قيمة

القيمة

الختبار

الحتمالية

1.123

0.075

1.284

0.098

1.606

0.041

0.855

0.229

اآلليات المقترحة لتِ يط السوق المالي

1.120

0.078

الدرجة الكلية

0.987

0.125

المجال
استخدام عقود الخيارات يؤدي الى زيادة اقبال المستثمرين
على وظيف أمواله في بورصة فلسطين
استخدام عقود الخيارات يؤدي الى الحد من مخاطر
الستثمار التي واجه المستثمرين في بورصة فلسطين
استخدام عقود الخيارات يؤدي الى وفير السيولة للمستثمرين
في بورصة فلسطين
استخدام عقود الخيارات يؤدي الى وفير المرو ة الالزمة
للمستثمرين في بورصة فلسطين

وأشارت الِتائج أن بيا ات جميع متغيرات الدراسة تبع التوزيع الطبيعي ,حيث أن مستوى دللة

الختبار أكبر من  , 0.05وبالتالي فإن الدراسة تبع التوزيع الطبيعي ,وبذلك ستخدم الختبارات
المعلمية المِاسبة .
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أهم األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
ريغ و حلي الستبا ة من خالل بر امج التحلي اإلحصائي

). (Statistical Package for the Social Sciences
وقد

استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 -1الِسب المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي والوزن الِسبي والتر يب ويستخدم هذا األمر ب ك

أساسي ألغراض معرفة كرار فئات متغير ما و يد في وصف عيِة الدراسة.

 - 2اختبار أل ا كرو باخ ) (Cronbach's Alphaوطريقة التجزئة الِص ية لمعرفة ثبات فقرات

الستبا ة.

 - 3درجة لقياس  pearson Correlation Coefficientمعام
الختبار إليجاد صدق الستبا ة الداخلية.

ار باط بيرسون يستخدم هذا

 - 4اختبار ال رضيات (  )one T-Testللتعرف لى ال روق والتي عزي لى متغير الجَِ والعمر
والمؤه العلمي وسِوات الخبرة والمِطقة الجغرافية .

 -5اختبار التوزيع الطبيعي(.)Kolmogrov _ Simrnov
 -5اختبار حلي

والمتغير المستق .

اإل حدار الخطي( )Linear Regressionلدراسة العالقة بين المتغير التابع
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تحليل النتائج:
يتِاول هذا القس عرض و حلي أله الِتائج الحصائية التي

الوصول اليها حول م كلة

الدراسة والتي هدف لى دراسة عقود الخيارات كأداة لتِ يط بورصة فلسطين ,وبِاء على حلي

الدراسية

اختبار ال رضيات ومِاق تها والتعليق عليها و سيرها بما يتِاسب مع م كلة الدراسة .

تائج

حيث أ ه قد استخدم مقياس ليكرت الخماسي في عداد أداة الدراسة  ,فقد بِت الدراسة المعيار

الموضْ في الجدول رق ( , )4.16للحك على ا جاه ك فقرة عِد استخدام مقياس ليكرت الخماسي ,
وَلك بالعتماد ب ك رئيسي على قيمة الوسط الحسابي والوزن الِسبي لتحديد مستوى الموافقة على

فقرات ومحاور الدراسة .

جدول ()4.16
سل المقياس المستخدم في الدراسة

المستوى

أوافق بدرجة
ضعي ة جدا

أوافق

أوافق

بدرجة

بدرجة

ضعي ة

متوسطة

 1.80لى  2.60لى

أوافق بدرجة

كبيرة

الوسط

أق من

الحسابي
الوزن

1.97

2.59

أق من

 %36لى  %52لى  %68لى

الِسبي

%35.9

%51.9

3.39
%67.9

أوافق بدرجة
كبيرة جدا

 3.40لى

أكثر من

4.19

4.20

%83.9

أكثر من
%84

وهذا يعطي دللة احصائية على أن :

 المتوسطات التي ق عن ( )1.97دل على وجود معارضة شديدة على ال قرة أو فقرات المحور

كك .

 المتوسطات المحصورة بين ( 1.80لى  )2.59دل على وجود معارضة على ال قرة أو فقرات

المحور كك .

 المتوسطات المحصورة بين ( 2.60لى  )3.39دل على حيادية اإلجابة على ال قرة أو فقرات

المحور كك .

 المتوسطات المحصورة بين ( 3.40لى  )4.19دل على الموافقة على ال قرة أو فقرات المحور كك
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 المتوسطات التي زيد عن ( )4.20دل على الموافقة ال ديدة على ال قرة أو فقرات المحور كك .
اختبار فرضيات الدراسة :
ال رضية األولى  :يؤدي ابرام عقود الخيارات الى زيادة اقبال المستثمرين على وظيف أمواله في

بورصة فلسطين.

استخدام اختبار  t-testلمعرفة اَا ما كان متوسط درجة الستجابة قد وصلت الى درجة الموافقة

المتوسطة وهي  3أم ل  ,وسيت اختبار ال رضية العدمية ( )H0التي ِص على " ل يؤدي ابرام عقود
الخيارات الى زيادة اقبال المستثمرين على وظيف أمواله في بورصة فلسطين " مقاب ال رضية البديلة

( )H1التي ِص على " يؤدي ابرام عقود الخيارات الى زيادة اقبال المستثمرين على وظيف أمواله
في بورصة فلسطين " عِد مستوى دللة . 0.05

جدول رق ()4.17
الوسط الحسابي وال حراف المعياري والوزن الِسبي واختبار tوالتر يب للمحور األول
م

1
2
3

ال قرة
حقق عقود الخيارات أرباح مالئمة لتطلعـات

المستثمرين في السوق المالي

س ــمْ عق ــود الخي ــارات للمس ــتثمرين بتغطي ــة

مراكزه المالية في السوق

عق ـ ـ ــود الخي ـ ـ ــارات حق ـ ـ ــق طلع ـ ـ ــات وام ـ ـ ــال

المستثمرين من الستثمار في السوق المالي

ال حراف

الوزن

الِسبي

الختبار

4.0333

.77096

80.67

12.715

.000

3.8111

.99317

76.22

7.748

.000

5

3.9778

.94783

79.56

9.787

.000

3

المتوسط

المعياري

قيمة

Sig.

التر يب

1

حـ ـ ـ ـ ــافظ عقـ ـ ـ ـ ــود الخيـ ـ ـ ـ ــارات علـ ـ ـ ـ ــى أم ـ ـ ـ ـ ـوال

 4المســتثمرين ممــا يعتبــر حــاف از له ـ لالســتثمار
في السوق

4.0333

.96512

80.67

10.157

.000

عمـ ـ ـ عق ـ ــود الخي ـ ــارات عل ـ ــى زي ـ ــادة رغب ـ ــة

 5السـ ـ ــتثمار فـ ـ ــي السـ ـ ــوق لمرو تهـ ـ ــا و لبيتهـ ـ ــا

3.9222

.92685

78.44

9.439

.000

لحتياجات المستثمر

الدرجة الكلية للمحور األول

3.9556
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79.11

11.455

.000

2
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وبعد الختبار وجدت الِتائج كالتالي :

بلغت قيمة  , ) t =11.455 ( t-testبلغت قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )sig =0.000
وبالتالي قب ال رض البدي الذي يِص على " يؤدي ابرام عقود الخيارات الى زيادة اقبال المستثمرين

على وظيف أمواله في بورصة فلسطين " عِد مستوى دللة . 0.05

و عزو الباحثة الحصول على الِتيجة السابقة لى دارك المستثمرين في بورصة فلسطين ب اعلية واهمية
عقود الخيارات حيث يسه عليه القيام بالستثمار وفق أيسَ علمية صحيحة.

يتضْ من خالل الجدول السابق أن أعلى فقر ين في البعد حسب المتوسط الحسابي هي كما يلي :

 -ال قرة رق ( )1والتي صها " حقق عقود الخيارات أرباح مالئمة لتطلعات المستثمرين في السوق

المالي " حصلت على وزن سبي قدره ( )%80.67ومستوى دللة أق من  0.05لذلك عتبر هذه
ال قرة دالة احصائيا .

و عزو الباحثة السبب لى اجماع غالبية المستثمرين على أن عقود الخيار وفر ميزة التحوط ضد

قلبات األسعار كما أ ها حقق الربْ الذي يتوقعه المستمر جراء ِ يذ العقد و حد من خسار ه وهذا
ج اهتمام المستثمرين بإبرام عقود الخيارات.

 ال قرة رق ( )4والتي صها " حافظ عقود الخيارات على أموال المستثمرين مما يعتبر حاف از لهلالستثمار في السوق " حصلت على وزن سبي قدره ( )%80.67ومستوى دللة أق من  0.05لذلك
عتبر هذه ال قرة دالة حصائيا .

و عزو الباحثة السبب لى وعي المستثمرين بمميزات عقود الخيارات والتي من ضمِها التحوط من
الوقوع بخسارة فادحة تيجة لتقلبات األسعار وبذلك مِحه األمان لالستثمار بتلك العقود .

و يتضْ من خالل الجدول أن أق فقر ين في البعد حسب المتوسط الحسابي هي كما يلي :

 -ال قرة رق ( )2والتي صها " سمْ عقود الخيارات للمستثمرين بتغطية مراكزه المالية في السوق "

حصلت على وزن سبي قدره ( )%76.2ومستوى دللة أق من  0.05لذلك عتبر هذه ال قرة دالة

احصائيا .

و عزو الباحثة السبب لى أن هِاك قصور في دراية المستثمرين بالكي ية التي عم بها عقود الخيارات

لتغطية مراكزه المالية في السوق.

ال قرة رق ( )5والتي صها " عم عقود الخيارات على زيادة رغبة الستثمار في السوق لمرو تها
و لبيتها لحتياجات المستثمر " حصلت على وزن سبي قدره ( )%78.4ومستوى دللة أق من 0.05

لذلك عتبر هذه ال قرة دالة احصائيا .

137

منهجية الدراسة

الفصل الرابع

و عزو الباحثة السبب لى أن هِاك قصور في دراية المستثمرين بالكي ية التي عم بها عقود الخيارات

لزيادة حج استثما ار ه بالسوق.

ال رضية الثا ية  :عم عقود الخيارات الى الحد من مخاطر الستثمار التي واجه المستثمرين في

بورصة فلسطين.

استخدام اختبار  t-testلمعرفة اَا ما كان متوسط درجة الستجابة قد وصلت الى درجة الموافقة

المتوسطة وهي  3أم ل  ,وسيت اختبار ال رضية العدمية ( )H0التي ِص على " ل عم عقود
الخيارات الى الحد من مخاطر الستثمار التي واجه المستثمرين في بورصة فلسطين " مقاب ال رضية

البديلة ( )H1التي ِص على " عم عقود الخيارات الى الحد من مخاطر الستثمار التي واجه
المستثمرين في بورصة فلسطين " عِد مستوى دللة . 0.05
جدول رق ()4.18
الوسط الحسابي وال حراف المعياري والوزن الِسبي واختبار  tوالتر يب للمحور الثا ي
م

1
2

ال قرة
عم عقود الخيـارات الماليـة علـى وزيـع
المخاطر المتوقعة في األدوات المالية
ســاه عقــود الخيــارات الماليــة فــي ادارة
المخاطر ب ك سلي

المتوسط

ال حراف

الوزن

الِسبي

الختبار

المعياري

قيمة

Sig.

التر يب

.84127

84.22

13.657

0.000

1

1.21702 3.9556

79.11

7.449

0.000

4

4.2111

ــوفر عقــود الخيــارات الماليــة للمســتثمرين

 3مي ـ ـزة التحـ ــوط مـ ــن خـ ــالل حريـ ــة التِ يـ ــذ 1.00368 4.1222

82.44

10.607

0.000

ال ي وان كا وا مالكين لحق الخيار

2

س ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد عق ـ ـ ـ ـ ـ ــود الخي ـ ـ ـ ـ ـ ــارات المالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
المستثمرين على اغالق مراكز عامال ه

 4فــي حــال عــدم التأكــد مــن التقلبــات التــي 1.00461 3.9556

79.11

9.024

0.000

3

س ــيتخذها الس ــلوك المسـ ــتقبلي ف ــي سـ ــعر

السه

5

س ـ ــاعد عق ـ ــود الخي ـ ــارات المالي ـ ــة عل ـ ــى
خ ـ ـ ــيض احتمالي ـ ـ ــة الف ـ ـ ــالس بالِس ـ ـ ــبة 1.22749 3.5667

71.33

4.380

0.000

6

للمستثمرين
س ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد عق ـ ـ ـ ـ ـ ــود الخي ـ ـ ـ ـ ـ ــارات المالي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 6المســتثمرين ف ــي حصــر الخســارة بمقــدار 1.11084 3.8444
العــالوة فــي حــال عــدم صــدق التوقع ــات
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ال قرة

المتوسط

ال حراف
المعياري

الوزن

قيمة

الِسبي

الختبار

Sig.

التر يب

ب أن سعر األسه .

الدرجة الكلية للمحور الثا ي

3.9426

.94452

78.58

9.468

0.000

وبعد الختبار وجدت الِتائج كالتالي :
بلغت قيمة  , ) t =9.468 ( t-testبلغت قيمة دللة الختبار المحسوبة (  )sig =0.000وبالتالي
قب ال رض البدي الذي يِص على " عم عقود الخيارات الى الحد من مخاطر الستثمار التي

واجه المستثمرين في بورصة فلسطين " عِد مستوى دللة . 0.05

و عزو الباحثة السبب لى أن عقود الخيارات ت ق مع رغبة المستثمرين بالحد من مخاطر قلبات
األسعار في البورصة وَلك من خالل ما وفره عقود الخيارات من األمان والمرو ة للمستثمر التي

يتيْ له المزيد من التحوط الذي يتر ب عليه مزيد من األرباح .
و ت ق هذه الِتيجة مع دراسة (عثمان )2016,والتي وصلت لى أن عقود الخيار ,والعقود المستقبلية,

والعقود اآلجلة ,وعقود المبادلت من أه مِتجات الهِدسة المالية ,وهى ستخدم في دارة مختلف

المخاطر المالية و غطيتها ,خاصة ما يتعلق بمخاطر أسعار ال ائدة ,مخاطر أسعار الصرف ,ومخاطر

أسعار األسه  .كما أن التحوط من الخطر وزدا ار ه بالم تقات المالية ب ك أفض يكون من الحد من
التعام في السوق غير مِظمة.

و ت ق أيضا مع دراسة (قزيز )2011,التي وصلت لى أن دقة التِبؤ وبِاء التوقعات السليمة التي
ستِد لى دراسة علمية دقيقة ,ؤدي لى قلي مخاطر السوق المالي و حقيق عوائد مر عة من خالل
كي الحافظة المالية من عقود الخيارات ,وهذا يختلف ما جاء به دراسة(مري )2012 ,

الذي

وص أن استخدام الم تقات المالية هي سبب األزمة المالية .
يتضْ من خالل الجدول السابق أن أعلى فقر ين في البعد حسب المتوسط الحسابي هي كما يلي :
 -ال قرة رق ( )1والتي صها " عم عقود الخيارات المالية على وزيع المخاطر المتوقعة في األدوات

المالية " حصلت على وزن سبي قدره ( )%84.22ومستوى دللة أق من  0.05لذلك عتبر هذه
ال قرة دالة احصائي ا .

 -و عزو الباحثة السبب أن المستثمرين على دراية كاملة باست ار يجيات عقود الخيارات وكي ية التعام

معها للحد من المخاطر التي لحق به وَلك من خالل ِوع مراكزه المالية والتي تمث با خاَ
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المراكز المضادة لما هو موجود بالسوق ف ي حالة ار اع القيمة السوقية يِ ذ المستثمر عقد خيار
ال راء واَا كا ت القيمة السوقية مِخ ضة يِ ذ عقد خيار بيع.

 -ال قرة رق ( )3والتي صها وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين ميزة التحوط من خالل حرية

التِ يذ األ ي وان كا وا مالكين لحق الخيار " حصلت على وزن سبي قدره ( )%82.44ومستوى دللة
أق من  0.05لذلك عتبر هذه ال قرة دالة احصائي ا .

و عزو الباحثة السبب لى أن المستثمرين لديه معرفة امة بأهمية عقود الخيارات في استخدامها من
أج التحوط لتقلب السعار عن طريق ِ يذ عقود خيارات ال راء عِد ار اع القيمة السوقية و ِ يذ

عقود خيارات ال راء عِد ا خ اض القيمة السوقية.

و يتضْ من خالل الجدول أن أق فقر ين في البعد حسب المتوسط الحسابي هي كما يلي :

 -ال قرة رق ( )5والتي صها " ساعد عقود الخيارات المالية على خ يض احتمالية الفالس بالِسبة

للمستثمرين " حصلت على وزن سبي قدره ( )%71.3ومستوى دللة أق من  0.05لذلك عتبر هذه
ال قرة دالة احصائيا .

و عزو الباحثة السبب لى أن هِاك قصور في دراية المستثمرين بالكي ية التي عم

الخيارات لتخ يض احتمالية الفالس.

بها عقود

 -ال قرة رق ( )6والتي صها " ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين في حصر الخسارة بمقدار

العالوة في حال عدم صدق التوقعات ب أن سعر األسه " حصلت على وزن سبي قدره ()%76.89

ومستوى دللة أق من  0.05لذلك عتبر هذه ال قرة دالة احصائيا .

و عزو الباحثة السبب لى أن هِاك قصور في دراية المستثمرين بتحديد حج الخسارة الِا جة عن
عامله بعقود الخيارات.

ال رضية الثالثة  :وفر عقود الخيارات قدر عال من المسؤولية للمستثمرين في بورصة فلسطين.

استخدام اختبار  t-testلمعرفة اَا ما كان متوسط درجة الستجابة قد وصلت الى درجة الموافقة

المتوسطة وهي  3أم ل  ,وسيت اختبار ال رضية العدمية ( )H0التي ِص على " ل وفر عقود
الخيارات قدر عال من المسؤولية للمستثمرين في بورصة فلسطين " مقاب ال رضية البديلة ( )H1التي

ِص على " وفر عقود الخيارات قدر عال من المسؤولية للمستثمرين في بورصة فلسطين " عِد

مستوى دللة . 0.05
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جدول ()4.19
الوسط الحسابي وال حراف المعياري والوزن الِسبي واختبار  tوالتر يب للمحور الثالث
م

1
2
3
4
5
6

ال قرة
ساه عقود الخيارات المالية في حسين سبة سيولة

السوق من خالل زيادة أحجام التداول

المتوسط

ال حراف

المعياري

1.11403 3.9222

الوزن

قيمة

الِسبي

الختبار

78.44

7.853

Sig
.000

وفر عقود الخيارات المالية السيولة الالزمة

للمستثمرين تيجة لتمتع أسواقها بدرجة عالية من 1.14214 4.1000

82.00

9.137

ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين في حسين

سيولته تيجة لوجود صِاع سوق في البورصة

1.20838 3.9778

79.56

.000

.000

3

ساعد عقود الخيارات المالية على حسين سبة

السيولة للمستثمرين تيجة لتِوع األدوات المالية 3.9333

.98071

78.67

9.029

.000

المتعام بها

ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين على

.000 11.265

1.28804 3.8778

77.56

6.465

.000

6

1.00382 3.9722

79.44

9.188

.000

.86086

80.44

عالية

سيولته من خالل فرص ربْ جديدة

الدرجة الكلية للمحور الثالث

4
2

حسين سيولته من خالل ما وفره من درجة رفع 4.0222

ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين في حسين

5
1

السيولة

7.676

التر يب

وبعد الختبار وجدت الِتائج كالتالي :

بلغت قيمة  , ) t =9.188 ( t-testبلغت قيمة دللة الختبار المحسوبة (  )sig =0.000وبالتالي
قب ال رض البدي الذي يِص على " وفر عقود الخيارات قدر عال من المسؤولية للمستثمرين في

بورصة فلسطين " عِد مستوى دللة . 0.05

و عزو الباحثة السبب لى أن عقود الخيارات تيْ للمستثمرين المعلومات الكافية التي بِاء عليها

يستطيع المستثمر من شراء أو بيع عقود الخيارات وفق ا للقيمة السوقية لألسعار.
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يتضْ من خالل الجدول السابق أن أعلى فقر ين في البعد حسب المتوسط الحسابي هي كما يلي :
 -ال قرة رق ( )2والتي صها " وفر عقود الخيارات المالية السيولة الالزمة للمستثمرين تيجة لتمتع

أسواقها بدرجة عالية من السيولة " حصلت على وزن سبي قدره ( )%82.0ومستوى دللة أق من

 0.05لذلك عتبر هذه ال قرة دالة احصائيا .

 -و عزو الباحثة السبب أن المستثمرين مت قين باإلجماع على أهمية عقود الخيارات بتوفير السيولة

المالية له وَلك من خالل زيادة حج التداول التي يتر ب عليها زيادة ِ يط لبورصة وبالتالي زيادة
السيولة الالزمة للمستثمرين.

 ال قرة رق ( )5والتي صها " ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين على حسين سيولته منخالل ما وفره من درجة رفع عالية " حصلت على وزن سبي قدره ( )%80.44ومستوى دللة أق

من  0.05لذلك عتبر هذه ال قرة دالة احصائي ا .

و عزو الباحثة السبب لى أن عِد تداول المستثمر في سوق الخيارات  ,يتمتع ميزة عرف بالرفع

المالي  ,ويعِي َلك أ ه بإمكا ه سيير قيمة كبيرة من األصول برأسمال صغير

و يتضْ من خالل الجدول أن أق فقر ين في البعد حسب المتوسط الحسابي هي كما يلي :

 -ال قرة رق ( )6والتي صها " ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين في حسين سيولته من

خالل فرص ربْ جديدة " حصلت على وزن سبي قدره ( )%77.56ومستوى دللة أق من 0.05

لذلك عتبر هذه ال قرة دالة احصائي ا .

و عزو الباحثة السبب أ ه على الرغ من مميزات عقود الخيارات للمستثمرين من جهة األمان والتحوط

ضد قلب األسعار ل أن هِاك بعض القصور لدى المستثمرين بالكي ية التي عم بها عقود الخيارات

لزيادة فرص الربْ للمستثمرين.

 -ال قرة رق ( )1والتي صها " ساه عقود الخيارات المالية في حسين سبة سيولة السوق من خالل

زيادة أحجام التداول " حصلت على وزن سبي قدره ( )%78.4ومستوى دللة أق من  0.05لذلك
عتبر هذه ال قرة دالة احصائي ا .

و عزو الباحثة السبب أ ه على الرغ من مميزات عقود الخيارات للمستثمرين من جهة األمان والتحوط

ضد قلب األسعار ل أن هِاك بعض القصور لدى المستثمرين بالكي ية التي عم بها عقود الخيارات
لتحسين السيولة في البورصة.
ال رضية الرابعة  :يتيْ التعام بعقود الخيارات للمستثمرين المرو ة الالزمة بما يتوافق مع وقعا ه

ودرجة حمله المخاطر.

استخدام اختبار  t-testلمعرفة اَا ما كان متوسط درجة الستجابة قد وصلت الى درجة الموافقة

المتوسطة وهي  3أم ل  ,وسيت اختبار ال رضية العدمية ( )H0التي ِص على " ل يتيْ التعام
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بعقود الخيارات للمستثمرين المرو ة الالزمة بما يتوافق مع وقعا ه ودرجة حمله المخاطر " مقاب
ال رضية البديلة ( )H1التي ِص على " يتيْ التعام بعقود الخيارات للمستثمرين المرو ة الالزمة بما
يتوافق مع وقعا ه ودرجة حمله المخاطر " عِد مستوى دللة . 0.05
جدول ()4.20
الوسط الحسابي وال حراف المعياري والوزن الِسبي واختبار  tوالتر يب للمحور الرابع
م

1
2

ال قرة
وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين ميزة
عدم امتالك السه المتعاقد عليه

المتوسط
4.2556

المعياري

الوزن

قيمة

الِسبي

الختبار

.82871

85.11

.000 14.373

ال حراف

Sig.

وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين ميزة

حمي مؤسسة التسوية مسؤولية ضمان ِ يذ 4.1778

.88149

83.56

.000 12.676

الص قة
وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين ميزة

 3عدم شراء األسه بأسعار أعلى في حالت 4.2444

.81159

84.89

.000 14.547

التضخ

4
5
6
7
8

وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين سهولة

مكن عقود الخيارات المستثمرين من بيع

أوراقه المالية في السوق بسهولة

عطي عقود الخيارات المستثمرين الحق في

استعادة أمواله بعد فترة معيِة

وفر عقود الخيارات للمستثمرين الحق في بيع

الخيار في لحظة في السوق

الدرجة الكلية للمحور الرابع

8

6

.000 14.614

4.3889

.66526

87.78

.000 19.806

1

4.3444

.67310

86.89

.000 18.949

3

2.04277 4.3889

87.78

6.450

.000

2

.96350

84.89

.000 12.253

7

.67781 4.2875

85.75

.000 18.020

.81504

85.11

بمراكز متقابلة في َ السوق
الستثمارية للمستثمرين

5

4

ص ية المراكز أو لغائها من خالل الدخول 4.2556

ؤثر عقود الخيارات المالية على الق اررات

التر يب

4.2444

143

منهجية الدراسة

الفصل الرابع
وبعد الختبار وجدت الِتائج كالتالي :

بلغت قيمة  , ) t =18.020 ( t-testبلغت قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )sig =0.000
وبالتالي قب ال رض البدي الذي يِص على " يتيْ التعام بعقود الخيارات للمستثمرين المرو ة

الالزمة بما يتوافق مع وقعا ه ودرجة حمله المخاطر " عِد مستوى دللة . 0.05

و عزو الباحثة السبب لى أهمية عقود الخيارات في قلي خطورة قلب األسعار من خالل المرو ة في
داولها بالبورصة باإلضافة الى امكا ية المستثمر التِويع بعقود الخيارات وفقا للتِبؤات بحركة السوق .

يتضْ من خالل الجدول السابق أن أعلى فقر ين في البعد حسب المتوسط الحسابي هي كما يلي :

 -ال قرة رق ( )5والتي صها " ؤثر عقود الخيارات المالية على الق اررات الستثمارية للمستثمرين "

حصلت على وزن سبي قدره ( )%87.78ومستوى دللة أق من  0.05لذلك عتبر هذه ال قرة دالة

احصائي ا.

و عزو الباحثة السبب أن المستثمرين مت قين باإلجماع على أهمية عقود الخيارات بتأثيرها على قرار ه

الستثمارية من خالل المعلومات التي تحها عقود الخيارات لحركة السوق والتي بِاء عليها جع

المستثمر يقرر بالبيع وال راء بعقود الخيارات.

 -ال قرة رق ( )7والتي صها " عطي عقود الخيارات المستثمرين الحق في استعادة أمواله بعد فترة

معيِة " حصلت على وزن سبي قدره ( )%87.78ومستوى دللة أق من  0.05لذلك عتبر هذه
ال قرة دالة احصائي ا .

و عزو الباحثة السبب أن المستثمرين مت قين باإلجماع على أهمية عقود الخيارات بتوفير فرص الربْ

له والتي مكِه من استعادة امواله خالل فترة وجيزة من عامله بها.

و يتضْ من خالل الجدول أن أق فقر ين في البعد حسب المتوسط الحسابي هي كما يلي :

 -ال قرة رق ( )2والتي صها " وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين ميزة حمي مؤسسة التسوية

مسؤولية ضمان ِ يذ الص قة " حصلت على وزن سبي قدره ( )%83.56ومستوى دللة أق من

 0.05لذلك عتبر هذه ال قرة دالة احصائيا .

و عزو الباحثة السبب أ ه على الرغ من الضما ات واألمان التي وفرها شركات التسوية لتِ يذ عقود

الخيارات ل أن هِاك بعض التخوف لدى المستثمرين بالتعام بعقود الخيارات.

 -ال قرة رق ( )8والتي صها " وفر عقود الخيارات للمستثمرين الحق في بيع الخيار في لحظة في

السوق " حصلت على وزن سبي قدره ( )%84.89ومستوى دللة أق من  0.05لذلك عتبر هذه
ال قرة دالة احصائيا .
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و عزو الباحثة السبب لى أن عقود الخيارات من أه خصائصها ِ يذ عقود خيارات البيع وفق ا لحركة
السوق بحيث تيْ للمستمر حقيق فرصة الربْ ,وَلك من خالل اغتِام فرصة التِ يذ لعقد خيار البيع
عِد ا خ اض القيمة السوقية لألسعار.

ال رضية الخامسة  :عم الليات المقترحة على ِ يط السوق المالي .
استخدام اختبار  t-testلمعرفة اَا ما كان متوسط درجة الستجابة قد وصلت الى درجة الموافقة

المتوسطة وهي  3أم ل  ,وسيت اختبار ال رضية العدمية ( )H0التي ِص على " ل عم الليات
المقترحة على ِ يط السوق المالي " مقاب ال رضية البديلة ( )H1التي ِص على " عم الليات
المقترحة على ِ يط السوق المالي " عِد مستوى دللة . 0.05
جدول ()4.21
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار  tوالترتيب للمحور الخامس
ال قرة

م

المتوسط

ال حراف

المعياري

الوزن

الِسبي

قيمة

الختبار

sig

ح يز عمليات البيع وال راء في بورصة فلسطين

1

عن طريق خ يض العمولة التي تقاضاها البورصة

4.2222

.88404

84.44

.000 13.116

9

.000 22.753

6

عن لك العمليات
2

ِويع أدوات الستثمار المدرجة في بورصة فلسطين

بما يتماشى ومتطلبات عقود الخيارات
العم

3

4.3667

.56984

87.33

التر يب

على الحد من التقلبات في أسعار األدوات

المالية المدرجة في بورصة فلسطين ( حديد الحد

المسموح به من التقلبات في حديد أسعار األدوات

4.3778

.62850

87.56

.000 20.797

5

المالية)
4

وفير الية للتعام بأسلوب التموي بالهامش
ِظي الدورات التدريبية حول الست ار يجيات التي قد

5

يست يد مِها المستثمرين في السوق

6

المالي

7

8

9

كمال اإلطار القا و ي الضابط لعمليات السوق

العم

على

بورصة فلسطين

جيع سجي

ال ركات األجِبية في

الست ادة من األسواق المالية العربية والعالمية

لتطبيق العم بعقود الخيارات في بورصة فلسطين

خلق بيئة اقتصادية ؤمن ب كرة التحوط من الخسائر

وَلك من خالل العم بعقود الخيارات

4.1556

.95883

83.11

.000 11.433

10

4.5333

.63952

90.67

.000 22.746

2

4.5000

.65771

90.00

.000 21.636

3

100.00 5.36740 5.0000

.001

1

4.2778

.87445

85.56

.000 13.862

7

4.4222

.71858

88.44

.000 18.777

4
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على قلي

المتوسط

ال حراف

المعياري

الوزن

الِسبي

قيمة

الختبار

sig

التر يب

عدد شركات الواسطة العاملة

بالبورصة حتى تيْ ألصحاب لك ال ركات حقيق

4.2444

.86520

84.89

.000 13.645

األرباح مما يؤدي لتح يز الستثمار في هذا القطاع

.81503 4.4100

الدرجة الكلية للمحور الخامَ

88.20

8

.000 16.412

وبعد الختبار وجدت الِتائج كالتالي :

بلغت قيمة  , ) t =16.412 ( t-testبلغت قيمة دللة الختبار المحسوبة ( )sig =0.000
وبالتالي قب ال رض البدي الذي يِص على " عم األليات المقترحة على ِ يط السوق المالي "

عِد مستوى دللة . 0.05

و عزو الباحثة السبب لى أهمية السعي الحثيث من أج

طوير وزيادة فاعلية السوق المالي والتي

ت ق مع المقترحات المتضمِة لبِود ال قرة المبحوثة.

يتضْ من خالل الجدول السابق أن أعلى فقر ين في البعد حسب المتوسط الحسابي هي كما يلي :
 -ال قرة رق ( )7والتي صها " العم على

جيع سجي ال ركات األجِبية في بورصة فلسطين "

حصلت على وزن سبي قدره ( )%100ومستوى دللة أق من  0.05لذلك عتبر هذه ال قرة دالة

احصائي ا .

و عزو الباحثة السبب لى دراية المستثمرين واجتماعه على أهمية سجي ال ركات األجِبية في
البورصة والتي من شا ها زيادة فرصه الستثمارية والتي يتر ب عليها زيادة فرص الربْ .

 -ال قرة رق ( )5والتي صها " ِظي الدورات التدريبية حول الست ار يجيات التي قد يست يد مِها

المستثمرين في السوق " حصلت على وزن سبي قدره ( )%90.76ومستوى دللة أق من 0.05
لذلك عتبر هذه ال قرة دالة احصائي ا .

و عزو الباحثة لى اجتماع المستثمرين على أهمية عقد الدورات لزيادة وعيه الستثماري الذي يتر ب

عليه زيادة فاعلية البورصة.

و يتضْ من خالل الجدول أن أق فقر ين في البعد حسب المتوسط الحسابي هي كما يلي :

 -ال قرة رق ( )4والتي صها " وفير الية للتعام بأسلوب التموي بالهامش " حصلت على وزن سبي

قدره ( )%83.11ومستوى دللة أق من  0.05لذلك عتبر هذه ال قرة دالة احصائي ا .
و عزو الباحثة السبب أ ه على الرغ من مميزات التموي

المستثمر من شراء أسه

بالهامش بأ ها مِْ سهيالت لتمكن

وق لك التي يستطيع شراؤها بواسطة أمواله الخاصة ل أن هِاك بعض

القصور لدى المستثمرين بالكي ية التي عم بها.
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 -ال قرة رق ( )1والتي صها " ح يز عمليات البيع وال راء في بورصة فلسطين عن طريق خ يض

العمولة التي تقاضاها البورصة عن لك العمليات " حصلت على وزن سبي قدره ()%84.44

ومستوى دللة أق من  0.05لذلك عتبر هذه ال قرة دالة احصائيا .

و عزو الباحثة السبب أ ه على الرغ من أهمية خ يض عمولة ال راء والبيع في زيادة حج التداول
ل أن هِاك بعض القصور لدى المستثمرين بالكي ية التي عم على َلك.
نموذج الدراسة :
"كيف يمكن أن ؤثر عقود الخيارات في ِ يط و طوير بورصة فلسطين ؟ "

اختبار فرضية ل يوجد أثر َو دللة حصائية عِد مستوى الدللة ( )α=0.05لعقود الخيارات في
ِ يط و طوير سوق فلسطين لألوراق المالية ؟

باستخدام حلي ال حدار الخطي حيث أن المتغير المستق ( )Xالذي يمث عقود الخيارات والمتغير

التابع ( ِ ( )Yيط و طوير بورصة فلسطين)

اختبار ال رضية العدمية ( )H0التي ِص على أ ه ل

يوجد أثر َو دللة حصائية عِد مستوى الدللة ( )α= 0.05لعقود الخيارات في ِ يط و طوير

بورصة فلسطين ,مقاب ال رضية البديلة ( )H1التي ِص على أ ه يوجد أثر َو دللة حصائية عِد

مستوى الدللة ( )α= 0.05لعقود الخيارات في ِ يط و طوير بورصة فلسطين.

وللتحقق من صحة هذا ال رض قامت الباحثة باستخدام أسلوب حلي ال حدار الخطي لمعرفة أثر

عقود الخيارات في ِ يط و طوير بورصة فلسطين ؟

جدول ()4.22
تائج حلي ا حدار عقود الخيارات في ِ يط و طوير بورصة فلسطين
المتغير

معامالت ال حدار قيمة دالة
β
اختبار ()t

Sig

Watson

الثابت

2.232

5.528

0.000

عقود الخيارات ()X

.539

5.488

0.000

معام التحديدR2

0.505

قيمة ""F

30.120

)Sig(F

Durbin1.908

.000

مما سبق يمكن القول أن لعقود الخيارات أث ار ايجابيا في ِ يط و طوير بورصة فلسطين كما هو

واضْ من الجدول .ويتضْ من خالل الجدول أن القدرة الت سيرية للِموَج لك من المتغيرين كا ت

 % 50.5وهي بين سبة ما سره المتغيرات المستقلة من التباين الحاص في المتغير التابع أي سر
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أثر عقود الخيارات في ِ يط و طوير سوق فلسطين لألوراق المالية  ,وكا ت قيمة (Durbin-

 ,1.908 = )Watsonو قيمة ( 30.120 = )Fدل على معِوية الِموَج  ,و كا ت قيمة مستوي
المعِوية لك من الثابت والمتغيرات المستقلة كا ت أق من  0.05وهذا يدل على أ ه يوجد أثر على

المتغير التابع .

وهذا يت ق مع ما جاءت به ال رضية البديلة من أ ه يوجد أثر َو دللة حصائية عِد مستوى الدللة

( )α= 0.05لعقود الخيارات في ِ يط و طوير بورصة فلسطين.
وكا ت معادلة ال حدار على ال ك التالي :

Y= 2.232 + 0.539 X

الحظ من خالل المعادلة السابقة ,وجدول رق ( )4.22أن معام التحديد بلغ  %50وهذا يعِي ان
عقود الخيارات سر ما سبته  %50من ِ يط بورصة فلسطين  ,كما ان معام ال حدار لعقود

الخيارات بلغ  ,0.53وهذا يعِي أ ه في حال زيادة عقود الخيارات بِقطة مئوية ستؤدي لتِ يط سوق
فلسطين لألوراق المالية ب 5.3قطة ,وهذا يت ق مع الدبيات الِظرية حيث ان زيادة عقود الخيارات,
وَلك ألن عقود الخيارات ساعد في قلي المخاطر التي يتعرض لها المستثمر المر الذي يساعد

ويعم على ِ يط و طوير سوق فلسطين لألوراق المالية ,وهذا يت ق أيضا مع الدراسات السابقة مِها,
دراسة (عثمان )2016,والتي وصلت لى أن عقود الخيار ,والعقود المستقبلية ,والعقود اآلجلة ,وعقود

المبادلت من أه مِتجات الهِدسة المالية ,وهى ستخدم في دارة مختلف المخاطر المالية و غطيتها,
خاصة ما يتعلق بمخاطر اسعار ال ائدة ,مخاطر أسعار الصرف ,ومخاطر أسعار األسه  .كما أن

التحوط من الخطر وادا ار ه بالم تقات المالية ب ك أفض يكون من الحد من التعام في السوق غير

مِظمة.

و ت ق أيض ا مع دراسة (قزيز )2011,التي وصلت لى أن دقة التِبؤ وبِاء التوقعات السليمة التي
ستِد لى دراسة علمية دقيقة ,ؤدي لى قلي مخاطر السوق المالي و حقيق عوائد مر عة من خالل
كي الحافظة المالية من عقود الخيارات .
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النتائج والتوصيات
النتائج:
هدفت الدراسة لى دراسة ومعرفة مدى أثير عقود الخيارات في ِ يط و طوير بورصة فلسطين,

حيث وصلت الدراسة للعديد من الِتائج مِها:
نتائج التحليل الوصفي:

 .1عد الم تقات المالية مِهج ا لِظام التموي  ,يهدف لى حقيق الك اءة في العمليات المالية
و طويرها في ظ الحتياجات التي تصف بأ ها متجددة ومتِوعة.

 .2من أه األدوات المالية المبتكرة عقود الخيار الذي عم على استحداث عمليات مويلية مما
ط سوق المال فزاد حج الستثمار.

 .3ازداد التعام بعقود الخيارات في األسواق المالية مما دعى المهِدسون الماليون لإلهتمام
باست ار يجيات ادارة المخاطر وطرق قياسها.

 .4عتبر التجربة الكويتية مميزة و عطي مثالا لبأس به في جاح العم المالي ,حيث جد أن
صِاعة الهِدسة المالية ِمو ب ك جيد في الِظام المالي مما يتيْ لبورصة فلسطين الست ادة

من هذه التجربة.
 .5كلما كا ت عقود الخيار قائمة على دراسات علمية دقيقة عتمد على دقة التِبؤ وبِاء

التوقعات السليمة ل جاهات األسعار كلما ساهمت عقود الخيار في غطية مخاطر السوق ب ك
جيد ,وبالتالي المساهمة في رفع من ك اءة السوق المالي.

 .6الم تقات المالية سالح َو حدين فمِه من يستخدمها للمضاربة فتزيد المخاطرة ,ومِه من
يستخدمها للتحوط والترجيْ فتزيد من فعالية و طوير واستقرار السوق المالي.
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نتائج التحليل القياسي:
 -1يؤدي ابرام عقود الخيارات الى زيادة اقبال المستثمرين على وظيف أمواله في سوق فلسطين
لألوراق المالية.

 -2عم عقود الخيارات الى الحد من مخاطر الستثمار التي واجه المستثمرين في سوق فلسطين
لألوراق المالية.

 -3وفر عقود الخيارات قدر عال من المسؤولية للمستثمرين في سوق فلسطين لألوراق المالية.

 -4يتيْ التعام بعقود الخيارات للمستثمرين المرو ة الالزمة بما يتوافق مع وقعا ه ودرجة حمله
المخاطر.

 -5يوجد أثر َو دللة حصائية عِد مستوى الدللة (= )α0.05لعقود الخيارات في ِ يط و طوير
سوق فلسطين لألوراق المالية .

 -6حقق عقود الخيارات أرباح مالئمة لتطلعات المستثمرين في السوق المالي.

 -7حافظ عقود الخيارات على أموال المستثمرين مما يعتبر حاف از له لالستثمار في السوق.
 -8عم عقود الخيارات المالية على وزيع المخاطر المتوقعة في األدوات المالية.

 -9وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين ميزة التحوط من خالل حرية التِ يذ ال ي وان كا وا
مالكين لحق الخيار.

 -10وفر عقود الخيارات المالية السيولة الالزمة للمستثمرين تيجة لتمتع أسواقها بدرجة عالية من
السيولة.

 -11ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين على حسين سيولته من خالل ما وفره من درجة رفع
عالية.

 -12ؤثر عقود الخيارات المالية على الق اررات الستثمارية للمستثمرين.
 -13عطي عقود الخيارات المستثمرين الحق في استعادة أمواله بعد فترة معيِة.
 -14العم على

جيع سجي ال ركات األجِبية في بورصة فلسطين.

ِ -15ظي الدورات التدريبية حول الست ار يجيات التي قد يست يد مِها المستثمرين في السوق.
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التوصيات:
من خالل الِتائج التي استِتجتها الدراسة في شقيها الِظري والكمي فإ ِا وصي راسمي
السياسات القتصادية والمؤسسات المالية في فلسطين بما يلي:
.1

جيع المستثمرين على داول عقود الخيار ,لما وفره من خصائص وامتيازات تقدها األوراق

المالية األخرى.

 .2الستغالل األمث إلستخدام عقود الخيارات في مجال التحوط والترجيْ والبتعاد قدر اإلمكان عن

استغاللها في مجال المضاربة.

 .3ل بد من عادة هيكلة بورصة فلسطين ,إليجاد البِية التحتية المالئمة والم جعة على كتساب

رؤوس األموال.

 .4الستعا ة بخبراء ماليين في ميدان الم تقات المالية قب

الخيارات.

ا خاَ القرار الستثماري في عقود

 .5ضرورة العم على زيادة عدد ال ركات المساهمة المدرجة في بورصة فلسطين وَلك ألهميتها في
زيادة حج التداول الذي يِعكَ على

اط البورصة.

 .6اإلست ادة من التجارب العربية واألجِبية في كييف اآلليات المعتمدة في داول الخيارات باإلضافة
لى يجاد الت ريعات المِاسبة التي ِظ عملية التداول بمث هذه األدوات مع اآلخذ بعين العتبار

ايجاد الية متوافقة مع أحكام وضوابط ال ريعة اإلسالمية.

 .7مواكبة األسواق العربية للتطورات الحاصلة في بورصات الدول المتقدمة سواء من احية التِظي أو

من احية التداول.

 .8اجراء دراسات حليلية لمؤشر السوق المالي من أج بِاء وقعات على أساس علمي دقيق مما
يقل من احتمالية ال

وبالتالي قل من المخاطرة.
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االقتراحات
 كرار المساهمة من قب الباحثين على جراء دراسات ميدا ية في حق هذا اإلختصاص الهام والعم

على ستعمال ماَج كمية ورياضية َات ستعمال واسع في مجال األوراق المالية الك ؤة والعم على
طبيقها في الجا ب المحلي .

 جراء دراسة تعلق باست ار يجيات الستثمار في عقود الخيارات بالتطبيق على األسه العادية
المدرجة في البورصة.
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ملح رقم ()1
المحكمين
اسماء السادة ُ
م

المحكم
اسم ُ

1

أ.د سمير أبو مدهلل

2

أ.د محمد مقداد

3

أ.د عالء الرفا ي

أستاَ القتصاد والعلوم السياسة  -الجامعة السالمية

4

د.سيف الدين عودة

رئيَ قس السياسة الِقدية والسواق المالية –سلطة الِقد

5

د.مِصور عبد القادر
مِصور

الوظيفة
أستاَ القتصاد والعلوم الدارية وعميد كلية القتصاد سابقا -
جامعة األزهر

أستاَ القتصاد والعلوم السياسية وعميد كلية التجارة  -الجامعة
السالمية

أستاَ ادارة العمال  -جامعة القصى -فرع خا يو َ

6

د.أديب األغا

أستاَ الدارة والتموي  -جامعة القصى -فرع خا يو َ

7

سرحان محمد قويدر

رئيَ دائرة العمالت  -بِك فلسطين

8

رمزي سعد خلي ة

مدير عام شركة الوساطة – فرع غزة

9

سليمان حسن سلمي

مدير عام شركة الوطِية لألوراق المالية – فرع غزة

10

سعيد س يان العبادلة

وسيط معتمد لدى شركة الوساطة – فرع غزة

165

الم ح

ملحق رق ()2
جامع ـ ــة األزهـ ـ ــر  -غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية القتصـ ــاد والعـ ـ ــلوم اإلدارية

استبا ة
أخي الكري /أختي الكريمة...
السالم عليك ورحمة هللا وبركا ه ...وبعد.
ن التقدم العلمي ل يمكن حقيقه ال من خالل ربط الجوا ب الِظرية بالجوا ب التطبيقية ,وحيث أن

الباحثة قوم بإجراء دراسة بعِوان" عقود الخيارات كأداة لتِ يط بورصة فلسطين" وَلك لستكمال
متطلبات ي درجة الماجستير في القتصاد من جامعة األزهر وبص تك من أفراد عيِة البحث يرجي

من سياد ك عبئة الستبا ة المرفقة علم ا بأن عاو ك ال عال سيكون له أبلغ األثر في الحصول على

أفض الِتائج.

وأود أن أحيط سياد ك علما بأن ك ما دلو ه من اراء أو بيا ات ستكون موضع اهتمام الباحثة ولن
ستخدم ل ألغراض البحث العلمي فقط.

وأ تهز هذه ال رصة ألعبر لك عن شكري و قديري لتعبئة هذه الستبا ة ,متمِي اة أن يت قراءة العبارات
بعِاية ووضع عالمة (×) في الخا ة التي عبر عن مدى موافقتك عليها.
و قبلوا جزي ال كر
الباحثة :ع ت محمد الِحال
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أولا :معلومات عامة:

اختر الجابة المِاسبة بوضع عالمة (×)

 .1الجَِ:
َكر

أ ثي





 .2العمر:
 35-25عام

أق من 25عام





 45-36عام



 55-46عام



 55عام فأكثر



 .3المؤه العلمي:
دبلوم فأق



ماجستير

بكالوريوس





دكتوراه فأعلي



 .4سِوات الخبرة في المجال الستثماري:
 5-1عام

 10-6عام

 15-11عام

 16عام فأكثر
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ثا يا :محاور الدراسة:
 .1استخدام عقود الخيارات يؤدي الى زيادة اقبال المستثمرين على وظيف أمواله في بورصة فلسطين

أوافق

العبارة
.1
.2
.3
.4
.5

ب دة

حقق عقود الخيارات أرباح مالئمة لتطلعات

المستثمرين في السوق المالي.

سمْ عقود الخيارات للمستثمرين بتغطية مراكزه

المالية في السوق.

عقود الخيارات حقق طلعات وأمال المستثمرين من

الستثمار في السوق المالي.

حافظ عقود الخيارات على أموال المستثمرين مما

يعتبر حاف از له لالستثمار في السوق.

عم عقود الخيارات على زيادة رغبة الستثمار في

السوق لمرو تها و لبيتها لحتياجات المستثمر.
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محايد

ل

أوافق

ل

أوافق
ب دة

الم ح
 .2استخدام عقود الخيارات يؤدي الى الحد من مخاطر الستثمار التي واجه المستثمرين في بورصة
فلسطين.

أوافق

العبارة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ب دة

عم عقود الخيارات المالية على وزيع المخاطر

المتوقعة في األدوات المالية .

ساه عقود الخيارات المالية في ادارة المخاطر ب ك
سلي .
وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين ميزة التحوط من
خالل حرية التِ يذ األ ى وان كا وا مالكين لحق الخيار.
ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين على غالق
مراكز عامال ه في حال عدم التأكد من التقلبات التي

سيتخذها السلوك المستقبلي في سعر السه .

ساعد عقود الخيارات المالية على خ يض احتمالية
اإلفالس بالِسبة للمستثمرين.
ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين في حصر
الخسارة بمقدار العالوة في حال عدم صدق التوقعات
ب أن أسعار األسه .
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أوافق

العبارة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ب دة

ساه عقود الخيارات المالية في حسين سبة سيولة

السوق من خالل زيادة احجام التداول.

وفر عقود الخيارات المالية السيولة الالزمة للمستثمرين
تيجة لتمتع أسواقها بدرجة عالية من السيولة.
ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين في حسين

سيولته تيجة لوجود صِاع سوق في البورصة.
ساعد عقود الخيارات المالية على حسين سبة
السيولة للمستثمرين تيجة لتِوع األدوات المالية
المتعام بها.

ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين على حسين
سيولته من خالل ما وفره من درجة رفع عالية
ساعد عقود الخيارات المالية المستثمرين في حسين

سيولته من خالل فرص ربْ جديدة.
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 .4استخدام عقود الخيارات يؤدي الى وفير المرو ة الالزمة للمستثمرين في بورصة فلسطين

أوافق

العبارة
.1
.2
.3

ب دة

وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين ميزة عدم
امتالك السه المتعاقد عليه.
وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين ميزة حمي
مؤسسة التسوية مسؤولية ضمان ِ يذ الص قة.
وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين ميزة عدم شراء

األسه بأسعار أعلى في حالت التضخ .

وفر عقود الخيارات المالية للمستثمرين سهولة ص ية
.4

.5
.6
.7
.8

المراكز أو لغائها من خالل الدخول بمراكز متقابلة في
َ السوق.

ؤثر عقود الخيارات المالية على الق اررات الستثمارية
للمستثمرين.
مكن عقود الخيارات المستثمرين من بيع أوراقه المالية

في السوق بسهولة.

عطي عقود الخيارات المستثمرين الحق في استعادة
أمواله بعد فترة معيِة.
وفر عقود الخيارات للمستثمرين الحق في بيع الخيار

في أي لحظة في السوق.

 .5بعض اآلليات المقترحة لتِ يط السوق المالي.
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العبارة

.1
.2

ب دة

أوافق

ح يز عمليات البيع وال راء في بورصة فلسطين عن
طريق خ يض العمولة التي تقاضاها البورصة عن
لك العمليات.

ِويع ادوات الستثمار المدرجة في بورصة فلسطين
بما يتماشى ومتطلبات عقود الخيارات.
العم على الحد من التقلبات في أسعار األدوات

.3

المالية المدرجة في بورصة فلسطين( حديد الحد
المسموح به من التقلبات في حديد أسعار األدوات

المالية).

.4
.5
.6
.7
.8
.9

وفير الية للتعام بأسلوب التموي بالهامش.
ِظي الدورات التدريبية حول الست ار يجيات التي قد

يست يد مِها المستثمرين في السوق.

كمال اإلطار القا و ي الضابط لعمليات السوق المالي.
العم على

جيع سجي ال ركات الجِبية في

بورصة فلسطين .
الست ادة من السواق المالية العربية والعالمية لتطبيق
العم بعقود الخيارات في بورصة فلسطين.
خلق بيئة اقتصادية ؤمن ب كرة التحوط من الخسائر

وَلك من خالل العم بعقود الخيارات.

العم على قلي عدد شركات الوساطة العاملة

 .10بالبورصة حتى تيْ لصحاب لك ال ركات حقيق

الرباح مما يؤدي لتح يز الستثمار في هذا القطاع .

ه يوجد لديك أي اقتراحات ب أن ِ يط بورصة فلسطين لألوراق المالية؟
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