
 1 

 

 جامعة فيالدلفيا

:العلوم االدارية و الماليةكلية  

: العلوم المالية و المصرفيةقسم  

2014/2015 / السنة الدراسيةاألول الفصل الدراسي  
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

المالية المشتقات :المــادةعنون  0320442 :المــادةرقم    

 تخصصمتطلب :مستوى المادة

(الرابعةاجباري )السنة   
الماليه االداره لب السابق و/ أو المرافق:المتط  

9:45-11:15 وقت المحاضرة: 3 عدد الساعات المعتمدة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية

 رقم المكتب

كانه مو  
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 31204 محاضر لبنــى خــلف
(11-10أ،ث،خ )  

(12:30-11:30ن،ر )  
lkhalaf@philadelfia.edu.jo 

 

 

 :المادةوصف 

 االطار يتناول حيث والمصرفية المالية العلوم لطلبة االساسية المتطلبات من(  المادة)  المقرر هذا يعتبر

 المخاطر أدارة في ودورها فيها االستثمار ،آليات وأنواعها مفهومها حيث من المالية المشتقات لماهية النظري

 النظريات المساق يغطي كما. المبادالت وكذلك المستقبلية والعقود الخيارات من كل لمشتقاتا  تشمل حيث

 السيولة ومخاطر اإلقراض ومخاطر الفوائد معدالت مخاطر منها و المتنوعة، المالية بالمخاطر المتعلقة

 التشغيلية والمخاطر التكنولوجيا ومخاطر العمالت صرف أسعار ومخاطر
 

 :المادةأهداف 

  بها واالستثمار الماليه المشتقات بادارة المتعلقة المتكاملة والمهارات المعارف الطالب اكساب .1

 . 

 االسوواق في اهميتها حجم مع يتناسب وبما والعملي  النظري اطاره ضمن الموضوع معالجة .2

 والوسووائل االدوات علوو  التركيوو  مووع ، الحديثووه االسووتثماريه االدوات كاحوود العالميووه الماليووه

    واالستثماريه الماليه القرارات اتخاذ عملية في  التحليليه

 بوالطرق الطالوب تعريو  وكوذلك التمويول لنظرية الكميه الجوانب في المعرفه الطالب اكساب .3

 .التمويليه المشاكل لحل المستخدمه

 .الماليه الهندسه مجاالت في النوعي والتطور المعرفيه باالظافه الطالب ت ويد .4

 .   الماليه الهندسه مجال في التطورات احدث مواكبة من تمكنه بمهارات بالطال ت ويد .5
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 مكونات المادة:

 (النشر سنة الناشرة، الجهة المؤل ، الكتاب، عنوان: )المقررة الكتب.  

Derivatives and Risk Management, Fifth Edition 2000 D, M Chance,  

 (صوتية رطةأش فيديو، أشرطة) المساندة المواد.    2

  الخ...  الدوريات ، الكتب) اإلضافية القراءات.  3

-  

---------------------------------------- المسواندة خطة(  وجد إن) المادة دراسة دليل.  4

-- 

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

 مشوكالت,  بيئوة واجبوات,  عمول أوراق( وجد إن) الخ....  العلمية التجارب الوظائ ،/ الواجبات دليل

 للمناقشه

 طرق التدريس:

 

 حماضرات، جمموعات نقاش، جمموعات تدريس، حل مسائل، مناظرات، وغريها
 

 

 م:التعل  نتاجات 

  Knowledge and understanding  والفهم العلميه المعرفة.  1

 درسها التي العلمية والتقنيات األدوات استخدام من والتمكن,  المقرر لموضوع النظري األطار فهم -أ

 .  المشكالت وحل معالجة في الطالب

(  التطبيقوي) الميوداني الواقوع مون المقورر مون درسها التي الجوانب جميع تطبيق من الطالب تمكن -ب

 .  المالية اإلدارة لمجال

 

  (والتحليل التفكير على لقدرها) العقليه المهارات. 2

 اإلنترنو  واستخدام المكتبة زيارة ال  باإلضافة العلمية المقاالت/  األبحاث,  الذاتي التعلم خالل من -

 .  العلمي البحث ألغراض

 

  Communication skills( واالكاديميه الشخصيه)  التواصل مهارات. 3

 إلكترونوي موقوع يوجود حيوث اإللكترونوي البريد وعبر المحاضرة في المادة مدرس مع الطلبة تفاعل -

 كموا,  اإلمتحانوات ومواعيود للموادة اإلرشوادي وجودول العلميوة المادة عل  يحتوي األنترن  عل  للقسم

 .  المادة أستاذ مع التواصل للخريج يتاح

  العمليه الممارسات من المكتسبه المهارات  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 التخصو  فوي.  العملي الجانب ألغناء محاضرة إللقاء المالية اإلدارة مجاالت أحد في زائر إستضافة

 .مختاره لبنوك ميدانيه ب يارات القيام ال  باالظافه(  البنوك ألحدى  مخاطر ادارة مدير استضافة) 

 

 أدوات التقييم:

 اريع بحثية قصيرةتقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مش 

 اختبارات قصير 

 واجبات دراسية 

 االمتحان النهائي 
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 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

18/11/2013 االثنين – االمتحان األول  20 

18/12/2013 االربعاء – االمتحان الثاني  20 

 40 االمتحان النهائي

واجبات الدراسية/ التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/ال

 المشاريع
20 

 100 المجموع

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

عملية االقتباس من أي كتاب أو أي مرجع مستخدم في األوراق البحثية المقدمة يجب أن يتم ذكره 

 من خالل الورقة المقدمة

 حقوق الطبع والملكية 

 تجنب االنتحال 

 الواجبات و التقارير و يتم مناقشتها و من خالل المحاضرات.تقدم 
 

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي
الواجبات الدراسيه   المواضيع  األساسية والمساندة التي سيتم تغطيتها األسبوع

والتقارير ومواعيد 

 تقديمها

 دارة المشتقاتالى المدخل ا األول

  ماهية ادارة المشتقات الماليه واهميتها 

 . الدور المتطور لهذه المشتقات الماليه 

 بعض المفاهيم المهمه في االسواق  الماليه واسواق المشتقات 

 مثل البيع عالمكشوف وكفاءة السوق 

 ( الربط  بين االسواق الحاضره االنيهSpot Markets  واسواق )

 Derivatives Marketsالمشتقات 

 ما هو الدور االساسي السواق المشتقات 

 

 

 

 الثاني

 

  الخيارات Options  

  تطور اسواق الخيارات 

 

 

تنظيم زياره ال  

 المكتبه مبرمجه
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 خيارات الشراء  -

 خيارات البيع  -

 االجراءات التنظيميه لتداول الخيارات 

 متطلبات االدراج -

 احجام الصفقات  -

 تواريخ االنتهاء -

 حدود الصفقات وتنفيذها. -

 لخياراتمن هم المتعاملون بسوق ا 

 ميكانيكيات التداول 

 الية تسعير الخيارات 

 تكالي  اجراء الصفقات في سوق الخيارات 

 االنظمه التي تحكم سوق الخيارات 

 

 

 واجبات بيتيه

 ء تسعير الخياراتىمباد الثالث
 المفاهيم االساسيه والمصطلحات المهمه في تسعير الخيارات 

  مباديء تسعير خيار الشراء 

 اعل  واقل قيمه للخيار  -

 اثر او تأثير ال من حت  تاريخ استحقاق الخيار  -

 ما هو تأثير سعر التنفيذ -

 الفرق بين الخيارات االمريكيه واالوروبيه -

 تأثير سعر الفائده  -

 تأثير تذبذب سعر السهم -

 

 

 

 

 واجبات بيتيه

 :مباديء تسعيير خيار البيع    الرابع

 - ل  واقل قيمه للخيار اع 

  اثر او تأثير ال من حت  تاريخ استحقاق الخيار 

 

 

 

 

 

 

  واجبات بيتيه
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 ما هو تأثير سعر التنفيذ 

 الفرق بين الخيارات االمريكيه واالوروبيه 

  تأثير سعر الفائده 

 تأثير تذبذب سعر السهم 

  

Quiz 

 نماذج تسعيير الخيارات  الخامس

 The One-Period Binomial Model  نموذج ذو الحدين لفتره واحده 

 امثله توضيحيه للنموذج  -

 محفظة التحوط -

 الخيارات المسعره باكثر واقل من قيمتها  -

 The Two-Period Binomial Model 

   امثله توضيحيه للنموذج 

 محفظة التحوط 

 

 

 

 

 واجبات بيتيه
 

 

 تابع نماذج تعير الخيارات السادس

  شول  نشأت نموذج او معادلة بالك اندBlack –Scholes Formula 

 فرضيات النموذج 

 بناء النموذج 

  المتغيرات في نموذج بالك اند شول 

 سعر السهم -

 سعر التنفيذ -

 معدل سعر الفائده الخالي من المخاطر -

 التذبذ ب او االنحراف المعياري -

 اجل االستحقاق -

 نموذج بالك وشول  عندما يدفع السهم توزيعات 

 

 

 االمتحان االول 

 عالساب

 والثامن 
 االستراتيجيات  االساسيه  في الخيارات

 المفاهيم  االساسيه في االستراتيجيات واالختصارات 

 معادالت الربح -

 

 

 

 

 

 واجبات بيتيه
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 فرضيات فترات االحتفاظ المختلفه -

  تداوالت االسهم 

 شراء السهم -

 البيع عل  المكشوف للسهم -

 تداوالت خيار الشراء 

  تداوالت خيار البيع 

 ه عل  االستراتيجيات المختلفهامثله مختلفه وحاالت عملي 

 

 

 لتاسعا
 

 االستراتيجيات المتقدمه للخيارات

   االمتداداتSpreads  في الخيارات 

 Spreadsاسباب استخدام المستثمرون لهذه  االمتدادات  -

 

 Vertical Spreads  االمتدادات الرأسيه 

- Bull Spreads االمتدادات الهجوميه 

- Bear Spreads  االمتدادات التراجعيه 

 االمتدادات ذات االكثر من تاريخ استحقاق 

  امتدادات النسبهRatio Spreads 

 حاالت عمليه ومشاكل للحل 

 

 

 واجبات بيتيه

 

 عاشرال

FORWARDS AND FUTURES 

 العقود االجله والمستقبليات

 تعري  العقود المستقبليه االجله والفرق بينها 

 تقبليهم ايا ومخاطر العقود المس 

 . التطور الحاصل السواق العقود االجله والمستقبليات 

 سوق شيكاغو للمستقبليات  -

 تطور المستقبليات الماليه  -

 استخدام العقود المستقبليه الغراض المضاربه 

 حاالت عمليه ومشاكل للحل 

 

 

 واجبات بيتيه

 

 

Quiz 

  مباديء تسعير العقود االجله والمستقبلياتالحادي 
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 هيم االساسيه . بعض المفا  عشر

 مفهوم السعر مقابل القيمه -

 قيمة العقود االجله -

 قيمة عقود المستقبليات -

 نماذج تسعير العقود االجله والمستقبليات 

 االسعار االنيه -

 عالوة المخاطر -

 تكلفة االحتفاظ بالعقد -

 القيمه النظريه العادله -

 حاالت عمليه ومشاكل للحل 

 

 

 

 األمتحان الثاني

الثاني 

 عشر
 تيجيات التحوط للمستقبليات استرا

  التحوط  اسبابWhy Hedging 

 مفاهيم التحوط 

 التحوط القصير والطويل -

 مخاطر التحوط -

 متطلبات الهوامش -

 متطلبات نسب التحوط 

 استراتيجيات التحوط 

 حاالت عمليه ومشاكل للحل -

 

 

 

 

 واجبات بيتيه

الثالث 

 عشر
 قبليهتالخيارات على العقود المس

 ل  العقود المستقبليهخصائ  الخيارات ع 

 

 تسعير الخيارات عل  المستقبليات 

 

  استراتيجيات التداول 

 شراء خيار شراء عل  المستقبليات -

 شراء خيار بيع عل  المستقبليات -

 

 

 واجبات بيتيه
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 حاالت عمليه ومشاكل للحل 

 

الرابع 

 عشر
 مشتقات العمالت االجنبيه 

 خصائ  العمالت االجنبيه واسواقها 

 ر مشتقات العمالت االجنبيهعملية تسعيي 

  استراتيجيات التداول في العقود المستقبليه واالجله للعمالت االجنبيه

 والخيارات

 ادوات ادارة مخاطر العمالت االجنبيه 

 حاالت عمليه ومشاكل للحل 

 تحليل التعادل 

 حاالت عمليه ومشاكل للحل 

 حاالت عمليه على الرفع المالي والتشغيلي والرافعه الكليه 

 

 

 

 

 واجبات بيتيه
 

الخامس 

 عشر

 

 مراجعه مع حاالت عمليه ومشاكل للحل

 

 

 واجبات بيتيه

السادس 

 عشر
  االمتحان النهائي

 
 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

   .               لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقةالطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين  هليمعدل ما يحتاج إ

 

 )المواظبه( سياسة الدوام

  إذا غوواب وموون مجموووع السوواعات المقووررة للمووادة.  %(15)ال يسوومح للطالووب بالتغيووب أكثوور موون

 مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهمن مجموع الساعات المقررة لل %(15)الطالب أكثر من 

ا أموا إذادة)صوفرا((، عميد الكلية، يحرم مون التقودم لالمتحوان النهوائي وتعتبور نتيجتوه فوي تلوك الم

كان الغياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله عميد الكلية التي تطورح الموادة ، يعتبور منسوحبا( 

 . من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب

  يمنع منعا باتا استخدام الهات  النقال كآلة حاسوبة أثنواء االمتحانوات و علو  الطالوب اغالقوه قبول

 متحان و ذلك تح  طائلة المسؤولية.الدخول ال  قاعة اال

  

 

 الكتبو  عـالمراج

 Derivatives and Risk Management, Fifth Edition 2000 D, M -1: الكتوب

Chance,  

 

 خليفه ويسري غنيم عطا حسين ، الماليه االوراق محافظ وادارة االستثمار تحليل-2         
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 العلمية الدوريات        

 الدوريات قسم في المتوفرة المحكمة لدوريةا العلمية المجالت

 

 :websites       االلكترونية المواقع

www.Google.com Financial management    

www.Amazon.com Financial Management  

 
 

 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/

