المصطلحات
المالية

فهرس مصطلحات البورصة
(أ)
اتحاد س��وق لندن للسبائك (إل بي إم إيه)  :LBMAيعمل اتحاد سوق لندن للسبائك
كجهة تنسيق لألنش��طة المنفذة بالنيابة عن أعضائه وسواهم من الجهات العاملة
في سوق لندن للسبائك.
آخر يوم تداول  :Last Trading Dayاليوم الذي يتوقف فيه التداول الستحقاق شهر
التسليم (الحالي).
آخر يوم في اإلش��عار  :Last Notice Dayاليوم األخير الذي يجوز فيه إصدار إشعارات
النوايا الخاصة بالتسليم بالنسبة للعقود المستقبلية.
أس��اس  :Basisالفرق بين الس��عر النقدي وسعر العقد المس��تقبلي للسلعة .السعر
النقدي – س��عر العقد المس��تقبلي = األساس .ويستخدم األس��اس أيضًا لإلشارة إلى
الفرق بين األسعار في األسواق المختلفة أو بين الدرجات المختلفة للسلعة.
إش��عار التسليم  :Delivery Noticeاإلشعار الخطي الذي يوجهه البائع بنيته بالقيام
بالتس��ليم ف��ي مقابل مركز بيع على المكش��وف مفت��وح للعقد المس��تقبلي بتاريخ
مح��دد .وه��ذا اإلش��عار الذي يتم تس��ليمه ع��ن طريق مؤسس��ة المقاص��ة منفصل
ومختلف عن إيصال المخزن أو أية أداة أخرى مستخدمة لتحويل الملكية.
إش��عار تنفي��ذ  :Exercise noticeإش��عار توجه��ه ش��ركة الوس��اطة إلى مؤسس��ة
المقاصة لممارسة الحق المرتبط بأحد َ
الخيارات.
أش��هر آجل��ة  :Forward Monthsالعق��ود المس��تقبلية المتداولة حاليًا في الس��وق
والتي تشترط التسليم الحقًا أو التسليم بتاريخ بعيد .انظر «األشهر الرجعية».
أصغر حركة « :Minimum Tickأقل تذبذب للسعر».
أصن��اف األص��ول  :Asset classesفئات األصول مثل األس��هم والس��ندات والعقارات
والمشتقات واألوراق المالية األجنبية.
أعلى/أدنى  :High/Lowيشير إلى أعلى سعر وأدنى سعر تم تداوله خالل اليوم.
إغالق  :Closing-Outتسييل مركز قائم للبيع على المكشوف أو مركز شراء حقيقي
عن طريق معاملة مساوية ومعاكسة.
أقل تذبذب للسعر (أصغر حركة) ):Minimum Price Fluctuation (Minimum Tick

أصغر زيادة في حركة السعر الممكنة في تداول أحد العقود.

أقل س��عر للعرض  :Ask Rateأقل س��عر يتم عرض األس��هم لبيعها وفقًا له ،مثل
فارق العرض والطلب في السوق المالي األجنبي.
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إلغاء  :Abandonاختيار عدم تنفيذ أو إغالق مركز شراء حقيقي َ
للخيارات.
أم��ر  :Orderأحد التعليمات الموجهة من عميل إلى وس��يط/متداول للش��راء أو البيع
بس��عر محدد أو بس��عر الس��وق .يبقى األمر س��اري المفع��ول حتى تنفي��ذه أو إلغائه
بواسطة العميل/البورصة.
أم��ر تنفي��ذ أو إلغ��اء ف��وري ) :Fill or Kill Order (FOKأم��ر يتطلب التنفي��ذ أو اإللغاء
بش��كل فوري .وغالب��ًا ما ينطوي هذا األمر على اش��تراطات معينة ُتلح��ق باألمر توجه
الوس��يط إلى البيع أو الشراء (حسبما تكون عليه الحال) لمرة واحدة فقط؛ ويتم إلغاء
األمر بشكل تلقائي في حال عدم تنفيذه بشكل فوري.
أمر ساري المفعول حتى إلغائه ) :Good Till Canceled Order (GTCأمر يبقى ساري
المفعول حتى يقوم العميل بإلغائه.
أمر س��اري المفعول ألس��بوع ) :Good Till Week Order (GTWأمر س��اري المفعول
فقط خالل األسبوع الذي تم وضعه فيه.
أمر صادر بس��عر الس��وق  :Market Orderأمر لش��راء أو بيع عقد مس��تقبلي بالس��عر
المتوفر في وقت إدخال األمر.
أمر مش��روط بس��عر محدد  :Limit orderأمر يضعه العميل يتوقف تنفيذ المعاملة
الخاص��ة ب��ه على الوصول لس��عر مح��دد ،ويتم تنفيذ األم��ر عند وصول الس��وق لهذا
السعر أو تحقيق سعر أفضل.
أمر مفتوح (أو أوامر مفتوحة)  Open Order (or Orders):أمر يبقى س��اري المفعول
حت��ى إلغائه أو حتى انتهاء صالحية العقود المس��تقبلية .انظر «األمر س��اري المفعول
حتى إلغائه» و»األمر ساري المفعول ألسبوع».
أمر وقف الخسارة  :Stop Loss Orderأمر يعمل على إغالق مركز منتج للخسارة عند
وصول الس��عر إلى مس��توى محدد .يتم تنفيذ أمر وقف الخس��ارة في السوق عندما
يصل السعر في السوق إلى السعر المحدد في األمر أو يتجاوزه.
أمر يومي  :Day Orderأمر تنتهي صالحيته بش��كل تلقائي في نهاية جلسة التداول
في كل يوم.
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انخف��اض بمرور الزم��ن  :Time Decayاتجاه َ
الخيار لالنخف��اض في قيمته مع اقتراب
تاري��خ انته��اء صالحيت��ه ،وخاص��ة إذا كان س��عر األداة األساس��ية يبي��ن درج��ة تذبذب
منخفضة .انظر «القيمة الزمنية».
أوقي��ة تروي (أوقي��ة وزن المعادن الثمينة)  :Troy Ounceالوزن القياس��ي الذي يتم
اقتباس أس��عار الذه��ب وفقًا له في غالب األحيان في الس��وق العالمي .تعادل أوقية
تروي  31.1035غرامًا أو  480قمحة .وتس��اوي أوقية ت��روي  1.09711أوقية إنجليزية (للموازين
األخ��رى بخ�لاف المعادن الثمينة) .واس��مها مش��تق م��ن المدينة الفرنس��ية القديمة
«تروي» « ،”Troyesعندما كانت تس��تخدم وحدة الوزن هذه في العصور الوس��طى في
معرض سنوي للتجارة.

إيص��ال اإليداع األمريك��ي ) :American Depository Receipt (ADRورقة مالية تمثل
حص��ة ملكية في أس��هم عامة إلحدى الش��ركات األجنبية .تس��مح إيص��االت اإليداع
األمريكية بتداول األس��هم األجنبية في الوالي��ات المتحدة األمريكية كأية ورقة مالية
أخرى.
ّ
مرخص
إيصال المخزن  :Warehouse Receiptمستند يثبت امتالك سلعة في مخزن
معروف لدى البورصة ألغراض التسليم.
إي��ه يو  :Auالرمز الكيميائي للذهب ،والناش��ئ في األصل من الكلم��ة الالتينية أوروم
“ ”aurumوالتي تعني “الفجر البراق” والمشتق من أوروا “ ”Auroraوهي إلهة الفجر.

(ب)
بالقيم��ة الس��وقية  :At-the-moneyيكون عق��د َ
الخيارات بالقيمة الس��وقية عندما
يكون س��عره المس��تهدف مس��اويًا على وجه الدق��ة أو التقريب للس��عر الحالي في
السوق لألصل أو للعقد المستقبلي األساسي.
بدون قيمة ذاتية Out-Of-The-Money:مصطلح يس��تخدم لوصف َخيار ليس��ت له
قيمة ذاتية.
بعي��د ع��ن س��عر الس��وق  Away From the Market:عندما يك��ون الطلب على أحد
األوامر أقل (أو يكون س��عر العرض أعلى) من الس��عر السوقي الحالي للورقة المالية/
العقد.
بيتا  :Betaمقياس لربط حركة س��عر الس��هم مع حركة المؤش��ر .ويس��تخدم البيتا
لتحدي��د ع��دد العق��ود المطلوب��ة للتح��وّ ط من خ�لال العقود المس��تقبلية لمؤش��ر
األسهم أو عقود َ
الخيارات المستقبلية.
بيت��ا (مكاف��ئ بيت��ا) ) :Beta (Beta Coefficientمقياس لدرجة تباي��ن معدل العائد
أو قيمة الس��هم أو المحفظة مقارنة بالس��وق بش��كل عام ،ويس��تخدم في العادة
لقياس درجة المخاطرة.
بيع على المكشوف  :Short Saleبيع أصل لتسليمه في المستقبل دون تملك األصل
المباع.
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(ت)
تاريخ التس��ليم  :Delivery Dateالتاريخ الذي يجب تس��ليم الورقة المالية/السلعة أو
أداة التسليم فيه للوفاء بأحكام العقد.
تاريخ التس��وية  :Settlement Dateالتاريخ الذي يحدد فيه تسليم العقد وسداده .إن
التسوية الفورية في سوق السبائك تبلغ يومين اثنين بعد تنفيذ الصفقة.

تاري��خ انته��اء الصالحي��ة  :Expiration Dateالتاري��خ الذي ينتهي فيه بش��كل تلقائي
الخيارات ،وهو آخر يوم يمكن فيه لمشتري عقد َ
عقد َ
الخيارات ممارسة الحق المرتبط
َ
بالخيار.
تاري��خ ف��وري  :Prompt Dateالتاري��خ الذي س��يقوم فيه مش��تري َ
الخيار بش��راء أو بيع
السلعة األساسية (أو العقد المستقبلي) عند تنفيذ َ
الخيار.
تبديل إلى الس��وق الفعلي (إي إف بي) ) :Exchange for Physical (EFPآلية تس��مح
للعميل بمبادلة عقد مس��تقبلي لش��راء حقيق��ي أو لبيع على المكش��وف من خالل
السوق الفعلي/الفوري .ويشار في الغالب إلى التمايز في السعر ما بين العقد الفوري
والعقد المستقبلي على أنه سعر تبديل إلى السوق الفعلي (إي إف بي).
تجميع  :Aggregationالمركز الذي يتم فيه تجميع كل مراكز األوراق المالية/العقود
المس��تقبلية التي يملكها أو يتحكم بها أحد المتداولين (أو مجموعة من المتداولين
يعملون معًا) لتحديد وضع المركز المالي ومدى االلتزام بحدود مراكز المضاربة.
تحكيم  :Arbitrationاإلجراء المتوفر للعمالء لتس��وية النزاعات .يجب على الوس��طاء
وأعضاء البورصة المشاركة في التحكيم لتسوية النزاعات .ويتوفر التحكيم من خالل
البورص��ات وكذلك الجه��ة التنظيمية المش��رفة على البورص��ة أو صاحبة االختصاص
القضائي.
تحوّ ط  :Hedgingاس��تخدام أدوات المش��تقات للحماية من مخاطر األسعار .ويكون
لمعاملة التحوّ ط هدف محدد يتمثل في حماية تعرض للمخاطر قائم أو متوقع في
السوق الفعلي من تذبذبات األسعار غير المتوقعة أو المعاكسة.
تحويل َخيار  :Option assignmentاالختيار العشوائي لمحرر َخيارات ألخذ مركز عقد
مستقبلي عند تنفيذ َ
الخيار.
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الخيارات من خالل وس��يط مش��تري َ
تخصيص  :Assignmentيتم تنفيذ َ
الخيار ،والذي
يقوم بإبالغ شركة المقاصة بتنفيذ َ
الخيار .تقوم شركة المقاصة بعد ذلك بإبالغ بائع
الخيار .عند تنفي��ذ َ
الخي��ار بأن المش��تري قد ق��ام بتنفيذ الحق المتص��ل بذلك َ
َ
الخيارات
بالنس��بة للعقود المس��تقبلية ،يتم تخصيص عقد مس��تقبلي بمركز ش��راء حقيقي
لمش��تري َخيار الش��راء ،بينما يتلقى البائ��ع مركز البيع على المكش��وف الموازي لذلك.
وعلى العك��س من ذلك ،يتم تخصيص عقد مس��تقبلي للبيع على المكش��وف عند
التنفيذ لمشتري َخيار البيع ،بينما يتلقى البائع مركز الشراء الحقيقي الموازي لذلك.
تخلي  :Give upأمر تقوم ش��ركة وس��اطة بتنفيذه لكن تقوم ش��ركة أخرى بعملية
بناء على طلب العميل.
المقاصة الخاصة به ً
ت��داول إلكترون��ي  :Electronic Tradingإح��دى ط��رق التداول الت��ي تحدث من خالل
منصة إلكترونية باستخدام شبكة اتصاالت بد ً
ال من قاعة التداول ويتم فيها االحتفاظ
بإثبات تدقيق إلكتروني للمعامالت.
ت��داول عل��ى أس��اس تذب��ذب األس��عار  :Volatility Tradingاس��تراتيجيات مصمم��ة
للمضاربة على التغيرات في تذبذب األسعار في السوق بد ً
ال من اتجاه السوق.

ت��داول وهم��ي  :Wash Tradingإب��رام معام�لات أو ادع��اء إبرامها إلعط��اء االنطباع
بحدوث عمليات بيع وش��راء ،دون تحمل مخاطر س��وقية أو تغير في المركز السوقي
للمتداول.
تذبذب الس��عري التاريخي  :Historical Volatilityمقياس إحصائي لتغير السعر على
مدى إطار زمني محدد .ويش��ير ارتفاع مس��توى تذبذب الس��عر إلى أن��ه من المرجح أن
يتم تداول األصل ضمن نطاق أعرض ،بينما يش��ير انخفاض مس��توى تذبذب السعر إلى
تداول األصل ضمن نطاق أضيق.
تذبذب ضمني  :Implied Volatilityالتذبذب في عقد مس��تقبلي أو ورقة مالية أو أية
أداة أخرى حسبما تظهره أسعار أحد َ
الخيارات في تلك األداة ،ويتم حسابه باستخدام
نموذج لتسعير َ
الخيارات.
تس��عير رجعي  :Back pricingتثبيت س��عر س��لعة تم إبرام التزام بش��رائها مقدمًا.
يجوز للمش��تري تثبيت الس��عر الخاص بأي تس��ليم ش��هري أو دوري باستخدام أسواق
العقود المستقبلية.
تس��ليم  :Deliveryتحويل األصل من البائع إلى المش��تري ،وال ينط��وي هذا بالضرورة
على الش��حن الفعلي بل يمكن أن يحدث على الورق مع بقاء األصل في المس��تودع/
المخزن/الخزانة المخصصة له.
تس��ليم  :Deliveryع��رض واس��تالم الورق��ة المالية/الس��لعة الفعلي��ة ،أو القيم��ة
النقدية للسلعة ،أو أداة تس��ليم تغطي األوراق المالية/السلعة (مثل إيصاالت تحويل
المس��تودع أو إيص��االت المخزن أو ش��هادات الش��حن) ،والمس��تخدمة لتس��وية أحد
العقود المستقبلية.
تسليم على ظهر السفينة ) :F.O.B. (Free On Boardيشير إلى دفع جميع تكاليف
التس��ليم والفحص والرفع والتحميل التي يتم إنفاقها حتى جلب الس��لع على ظهر
السفينة.
تسوية نقدية  :Cash Settlementطريقة لتسوية عقود مستقبلية بعينها أو عقود
َخي��ارات بعينه��ا يقوم البائع والمش��تري بموجبها بتب��ادل الفرق ف��ي القيمة النقدية
لألصول األساس��ية مثل األوراق المالية/مؤش��رات األسواق/الس��لع وس��واها في وقت
التسوية والفرق في قيمة العقد عند تداوله وفقًا إلجراء محدد في العقد.
تس��ييل إجباري  :Forced Liquidationالحالة التي تقوم فيها شركة الوساطة التي
تحتفظ بحس��اب العميل بتس��ييل حس��ابه (أي يتم إغالق المراكز المفتوحة) ،ويحدث
هذا في العادة بعد إش��عاره بانكش��اف حسابه بسبب تحركات األس��عار المعاكسة
وإخفاق العميل في تلبية طلبات رفع وديعة التداول بالهامش.
تغطي��ة  :Coverإغ�لاق مرك��ز بيع عل��ى المكش��وف ف��ي األوراق المالي��ة أو العقود
المستقبلية أو عقود َ
الخيارات.
تغطي��ة مرك��ز بي��ع عل��ى المكش��وف  :Short Coveringإغ�لاق مراك��ز البي��ع على
المكشوف.

5

تفاوت��ات  :Allowancesالخصوم��ات أو الع�لاوات المس��موح به��ا لدرج��ات أو مواقع
س��لعة بما يقل أو يزيد على القيمة االس��مية أو الدرجة األساس��ية أو الموقع المحدد
في العقد المستقبلي .انظر «التمايزات المسموح بها» “.”Differentials
تقارب األساس  : Basis Convergenceالعملية التي يتجه فيها األساس نحو الصفر
مع اقت��راب تاريخ نهاية صالحية العق  rityعالقة توازن بين عربون َخيار الش��راء وعربون
َخيار البيع من السعر المستهدف نفسه وتاريخ انتهاء الصالحية نفسه.
تنفيذ  :Fillتنفيذ األمر.
تنفي��ذ تلقائ��ي  :Automatic Exerciseأح��د األحكام الواردة في عق��د َ
الخيار والذي
ينص على أنه س��يتم تنفيذه بشكل تلقائي بكمية محددة في تاريخ انتهاء الصالحية
في حال كان له قيمة موجبة مقارنة بس��عر األصل األساس��ي المتداول في الس��وق،
وفي ظل غياب تعليمات تفيد العكس.
ثيت��ا  :Thetaمقياس للتغير ف��ي عربون َ
الخيار بالنظر إلى التغي��ر في الوقت المتبقي
الخيار ،وهو يس��اوي التغير في عربون َ
حتى انتهاء صالحية َ
الخيار مقسومًا على التغير
في الوقت المتبقي حتى انتهاء الصالحية.

(ح)
حالة تراجع  :Backwardationحالة س��وق يكون فيها الس��عر اآلجل أقل عن السعر
القريب.
حالة تصاعد  :Contango Marketحالة في الس��وق يكون فيها الس��عر اآلجل أعلى
من السعر القريب.
حجم  :Volumeعدد المعامالت في العقود المستقبلية أو عقود َ
الخيارات المتعلقة
بالعقود المستقبلية المنجزة خالل فترة زمنية بعينها.
حجم العرض  :Ask Sizeعدد األس��هم التي يرغب البائع في بيعها وفقًا ألقل سعر
يعرضه.
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حج��م العق��د  :Contract Sizeالكمي��ة الفعلي��ة م��ن األصول/الس��لعة األساس��ية
المذكورة في العقد.
حد سعري (أعلى أو أدنى أو النطاق السعري اليومي) Limit (Up or Down or Daily
)) :Price Range (DPRالحد األقصى للس��عر ارتفاعًا أو هبوطًا من س��عر اإلغالق في

اليوم السابق المسموح به خالل جلسة تداول واحدة وحسبما يكون مثبتًا في قواعد
البورصة.

ح��د س��عري يوم��ي  :Daily Price Limitالحد األقصى للس��عر ارتفاع��ًا أو هبوطًا من
س��عر التس��وية في اليوم الس��ابق المس��موح به خالل جلس��ة تداول واحدة وحسبما
يكون مثبتًا في قواعد البورصة.

سواء منها للشراء
حصة مفتوحة  :Open Interestمجموع عدد العقود المستقبلية
ً
الحقيقي أو للبيع على المكش��وف في أحد ش��هور التسليم أو في السوق والتي تم
إبرامها لكن لم يتم تسييلها بعد من خالل معاملة إغالق أو لم يتم أداؤها من خالل
التسليم ،وتسمى أيضًا العقود المفتوحة أو االلتزامات المفتوحة.

(خ)
(خيار شراء) أو بيع َ
َخيار  :Optionعقد يمنح الحق دون االلتزام بشراء َ
(خيار بيع) سلعة
أو ورقة مالية بسعر محدد (السعر المستهدف) بتاريخ محدد في المستقبل.
َخيار التس��ليم  :Delivery Optionأحد األحكام الواردة في العقد المس��تقبلي الذي
يوفر المرونة للبائع أو المش��تري الختيار التس��ليم الفعلي أو التسوية النقدية للمراكز
المفتوحة عند انتهاء صالحيتها.
َخي��ار أمريك��ي  :American Optionعقد َخيارات يجوز تنفي��ذه في أي يوم حتى تاريخ
نهاية صالحيته وبما يشمل ذلك اليوم( .انظر َ
«خيار»)
َخي��ار ش��راء َ :Callخي��ار يمنح مش��تري َ
الخي��ار الحق لكن لي��س االلتزام بش��راء األصل
األساس��ي أو الورقة المالية األساسية وفقًا لسعر محدد مسبقًا (السعر المستهدف)
بتاريخ محدد أو قبل ذلك التاريخ في المستقبل.
َخيار مشروط بالتداول َ :Knock-out Optionخيار يتوقف وجوده على التداول بسعر
للخيار .ويعتبر هذا َ
معين محدد مسبقًا قبل تاريخ االستحقاق المحدد َ
الخيار موجودًا
إال في حال التداول بهذا السعر قبل تاريخ االستحقاق.
َخيار مش��روط بعدم الت��داول َ :Knock-in Optionخيار يتوق��ف وجوده على التداول
للخيار .ويعتبر هذا َ
بس��عر معين محدد مس��بقًا قبل تاريخ االس��تحقاق المحدد َ
الخيار
كما لو أنه غير موجود في حال عدم التداول بهذا السعر قبل تاريخ االستحقاق.
َخي��ار مغط��ى  :Covered Optionمركز بيع على المكش��وف َ
بخيار بيع أو َخيار ش��راء
مغط��ى بواس��طة بيع أو ش��راء العقد المس��تقبلي األساس��ي أو س��واه م��ن األدوات
األساس��ية .على سبيل المثال ،في حالة عقود َ
الخيارات للعقود المستقبلية ،فإن َخيار
الشراء المغطى هو مركز بيع على المكشوف َ
لخيار شراء مربوط بمركز شراء حقيقي
لعقد مس��تقبلي ،بينما َخي��ار البيع المغطى هو مركز بيع على المكش��وف َ
لخيار بيع
مربوط بمركز بيع على المكشوف لعقد مستقبلي.
َخي��ار وحي��د  :Naked Optionبيع َخيار ش��راء أو َخيار بيع دون االحتفاظ بمركز مس��اوٍ
ومقابل له في األداة األساسية.

(د)
دلتا  :Deltaنس��بة تغير سعر أحد َ
الخيارات استجابة للتغير في سعر األصل األساسي.
وتقيس نسبة دلتا درجة حساسية سعر َ
الخيار للتغيرات في سعر األصل.
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دمغ��ة  :Hallmarkعالمة أو ختم على الس��بيكة أو مجوه��رات المعادن الثمينة التي
تحدد المنتج وأحيانًا درجة صفاء القيراط.

(ر)
رافع��ة  :Leverageاس��تخدام كمي��ة صغيرة م��ن األصول للتحكم بكمي��ة أكبر من
األصول.
ربط بالس��وق  :Metric tonجزء من نظام التدفقات النقدية اليومي الذي تستخدمه
مؤسس��ة المقاصة للمراكز المفتوحة في العقود المس��تقبلية للمحافظة على حد
أدن��ى م��ن حقوق الت��داول بالهامش من خالل حس��اب الربح أو الخس��ارة في كل من
مراك��ز العقود هذه الناتجة من التغيرات في أس��عار العقود المس��تقبلية في نهاية
كل جلس��ة تداول .يتم تحصيل هذه المبالغ من الوس��طاء أو دفعها إليهم حس��ب
ربحهم أو خسارتهم لألموال .يتم ترحيل المراكز المفتوحة وفقًا آلخر سعر إغالق.
رس��م بياني باألعمدة  :Bar chartمخطط تصويري لحركة الس��عر يبين أعلى س��عر
وأدنى سعر وس��عر اإلغالق وأحيانًا س��عر االفتتاح ليوم تداول .يتم رسم خط عمودي
يمث��ل النطاق الس��عري لي��وم التداول ،ف��ي حين تبين َ
ش��رطة أفقية إلى يس��ار الخط
س��عر االفتتاحَ ،
وشرطة أخرى إلى يمين الخط سعر اإلغالق .وبعد رسم عدة أيام بهذه
الصورة ،تبدأ النماذج في الظهور ،حيث يقوم المحللون الفنيون بتفس��ير هذه النماذج
لتوقع حركة األسعار.
رس��وم االحتفاظ  :Carrying Chargesتكلفة تخزين سلعة فعلية أو االحتفاظ بأداة
مالية على مدى فترة زمنية بعينها .وتش��مل هذه الرسوم التأمين والتخزين والفائدة
على األموال المودعة باإلضافة إلى أية تكاليف ظرفية أخرى.

(س)
س��بان® ( ®SPANالتحلي��ل القياس��ي لمخاط��ر المحفظ��ة®) SPAN® (Standard
)® :Portfolio Analysis of Riskالمعي��ار الس��ائد ف��ي قط��اع أس��واق الم��ال وال��ذي
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طورته بورصة ش��يكاغو التجارية لحس��اب متطلبات سندات حس��ن األداء (الهوامش)
على أساس مخاطر المحفظة بشكل عام .يقوم هذا المعيار بحساب المخاطر على
جميع مستويات الشركات بالنسبة لألدوات المشتقة وغير المشتقة في عدة بورصات
ومؤسسات مقاصة في مختلف أرجاء العالم.
سبيكة  :Bullionمعادن ثمينة بهيئة شرائط تبلغ درجة نقائها  ،%99.5وتعني في
األصل «مكان الصهر» أو «صك العملة» ومن المرجح أن الكلمة مشتقة من الكلمة
الفرنسية “ ”bouillonأو من كلمة الغليان.
س��بيكة ذهب بشكل شريط  :Barالمنتج المعروف للذهب والمستخدم إما للتداول
أو للتجميع .وتأتي سبائك الذهب بعدة أشكال وأوزان ودرجات نقاء ،ويختلف التفضيل
بينه��ا حس��ب المناطق المختلفة ف��ي العالم .انظر الس��بيكة ،التولة ،التايل ،س��بيكة
الكيلو.

س��بيكة كيلو  :Kilobarسبيكة تزن كيلوغرامًا واحدًا أو ما يقارب  32.1507أوقية تروي
(أوقية وزن المعادن الثمينة).
س��عر آج��ل  :Forward Rateالس��عر الذي يتم وفق��ًا له تنفيذ عقد لص��رف العمالت
األجنبية لتسويته بتاريخ مستقبلي محدد يتم تحديده في وقت إبرام العقد.
س��عر إق��راض البن��وك  :Bank Rateالس��عر الذي يك��ون المصرف المرك��زي وفقًا له
مستعدًا إلقراض المال لشبكة البنوك المحلية لديه.
س��عر اإلغالق  :Closing Priceالسعر المس��جل خالل التداول الذي يحدث في الفترة
األخيرة من عمل جلسة التداول والمسمى بشكل رسمي على أنه «اإلغالق».
سعر التسوية النهائي  :Final Settlement Priceبالنسبة للعقد المستقبلي القائم
على التس��وية النقدية ،هو الس��عر الذي تتم فيه تس��وية هذا العقد عند استحقاقه
تبعًا لإلجراء الذي تحدده البورصة.
س��عر السوق الممكن  :At the marketعند إصداره ،يعني هذا األمر شراء أو بيع ورقة
مالية/عقد مس��تقبلي أو عقد َخيارات بأس��رع وقت ممكن بأفضل سعر ممكن .انظر
«األمر الصادر بسعر السوق».
سعر الصرف  :Exchange Rateسعر إحدى العمالت المعلن عنه بحسب عملة ثانية.
س��عر العرض  :Ask or asking priceالس��عر الذي يعرض أحد كب��ار المتداولين البيع
عنده.
س��عر تسوية  :Settlement Priceالس��عر الذي تحدده مؤسسة المقاصة من نطاق
ثوان) .ويس��تخدم س��عر
أس��عار اإلغ�لاق (مثل متوس��ط آخ��ر (س) صفقات في (ص)
ٍ
التس��وية لتحدي��د نطاق التداول المس��موح به لليوم التالي ،ولتس��وية الحس��ابات بين
أعضاء المقاصة بالنس��بة لكل ش��هر تعاقد .يت��م تحديد الطلب��ات لخفض الهامش
وأسعار الفواتير للمشتقات اعتمادًا على أسعار التسوية .وباإلضافة إلى ذلك ،تستخدم
أسعار التسوية لتحديد قيمة الحسابات وتحديد الهوامش للمراكز المفتوحة.
س��عر تنفيذ (سعر مستهدف) ) :Exercise Price (Strike Priceالسعر المحدد في
عق��د َ
الخيارات الذي ينتقل وفقًا له العقد المس��تقبلي األساس��ي أو الورقة المالية أو
السلعة األساسية من البائع إلى المشتري.
س��عر صرف ثابت  :Fixed Exchange Rateالس��عر الرس��مي الذي تحدده السلطات
المالية لواحدة أو أكثر من العمالت .وعمليًا ،يسمح حتى ألسعار الصرف الثابتة بالتذبذب
ما بين نطاقات علوية وسفلية محددة تؤدي إلى التدخل من قبل المصرف المركزي.
س��عر ف��وري  :Spot Priceس��عر التس��ليم الفعلي للس��بائك ،والتي ع��ادة ما تكون
سبائك بوزن  100أوقية من الذهب أو البالتين و  1,000أوقية من الفضة.
س��عر مستهدف (سعر تنفيذ) ) :Strike Price (Exercise Priceالسعر المحدد في
عق��د َ
الخيارات الذي ينتقل وفقًا له العقد المس��تقبلي األساس��ي أو الورقة المالية أو
السلعة األساسية من البائع إلى المشتري.
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س��عر معروض  :Quotationالسعر الفعلي أو س��عر الطلب أو سعر العرض لكل من
السلع النقدية أو العقود المستقبلية.
سلسلة َخيارات  :Option Seriesجميع َ
الخيارات من الصنف نفسه والتي لها السعر
المستهدف نفسه وكذلك تاريخ انتهاء الصالحية نفسه.
سلعة نقدية  :Cash Commodityالسلعة الحقيقية أو الفعلية بالمقارنة مع العقد
المستقبلي ،وأحيانًا ُتسمى السلعة الفورية أو السلع الفعلية.
سند خردة  :Junk bondيسمى أيضًا سند بعائد مرتفع ،وهو سند تقل جودة تقييمه
عن مستوى بي بي بي (.)BBB
سندات  :Bondsالسندات هي أدوات دين تستخدم لجمع رأس المال ،ويتم إصدارها
لفت��رات تزيد على س��نة واحدة .يقوم حملة الس��ندات بإقراض األموال إلى الش��ركات
والحكومات ،وفي نهاية الفترة يسدد لهم سعر فائدة محدد .ترتبط أسعار السندات
بش��كل عكس��ي مع أس��عار الفائدة ،فعندما ترتفع أس��عار الفائدة تنخفض أس��عار
السندات .هناك أنواع متعددة من السندات ،من بينها سندات الخزانة ،السندات اإلذنية
 ،notesالكمبياالت  ،billsالسندات البلدية ،وسندات الشركات.
سوق آجل  :Forward Marketسوق خارج البورصة لتداول العقود اآلجلة.
س��وق النق��د  :Cash Marketالس��وق الخ��اص ب��األوراق المالي��ة النقدي��ة أو العمالت
األجنبية أو السلع (بالمقارنة مع العقد المستقبلي).
سوق ثوري – سوق صاعد  :Bull marketسوق يكون االتجاه العام فيه صاعدًا.
سوق دببي – سوق هابط  :Bear marketسوق يكون االتجاه العام فيه هابطًا.
س��وق فعلي  :Physical marketس��وق حقيقي يتم فيه تداول الس��لعة الحقيقية
أو المنتج الحقيقي ،في مقابل س��وق العقود المستقبلية الذي يتم فيه تداول عقود
التسليم في تاريخ مستقبلي بينما قد يقع التسليم الفعلي للمنتج أو قد ال يقع.
س��وق فوري  :Spot Marketxس��وق يجب أن يتم فيه التس��ليم والدفع في غضون
عدد محدد مسبقًا من األيام وعادة ما يكون يومين من تاريخ المعاملة.
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س��وق معكوس  :Inverted Marketسوق للعقود المستقبلية يتم فيه بيع الشهور
األقرب بأسعار تزيد على الشهور األبعد؛ سوق يظهر «رسومًا عكسية لالحتفاظ» .انظر
«تراجع» “.”Backwardation

(ش)
ش��ركة وساطة  :Brokerage houseشركة تتولى المس��ؤولية عن تنفيذ أوامر شراء
وبيع األوراق المالية/العقود المستقبلية وعقود َ
الخيارات لصالح العمالء.

ش��هر التسليم  :Delivery Monthالش��هر المحدد الذي يستحق العقد المستقبلي
خالله ويمكن تس��ويته عن طريق التس��ليم أو الشهر المحدد الذي تبدأ فترة التسليم
فيه.
ش��هر فوري  :Spot Monthالعقد المس��تقبلي الذي يستحق ويصبح واجب التسليم
خالل الشهر الحالي.
ش��هور بعيدة  :Back Monthsوتعرف أيضًا باس��م «العقود البعي��دة» وهي العقود
المستقبلية أو عقود َ
الخيارات المستقبلية األكثر بعدًا عن التسليم/انتهاء الصالحية.

(ص)
صاف��ي المرك��ز  :Net Positionالفرق بين عقود الش��راء الحقيقي المفتوحة وعقود
البيع على المكشوف المفتوحة التي يملكها المتداول في أية سلعة بعينها.
صان��ع الس��وق  :Market Makerأحد كب��ار المتداولين والذي يصنع س��وقًا ،أي يقوم
بوضع طلبات للبيع والش��راء بأس��عار محددة لألطراف المقابلة ويكون على استعداد
للمتاجرة وعقد الصفقات وفقًا لتلك األسعار.
صفقة بحجم كبير  :Block Tradeمعاملة كبيرة يتم التفاوض عليها خارج الس��وق
ويت��م تنفيذها/اإلبالغ عنها بعد ذلك في قاعة البورصة على أن تتم طبقًا لما تس��مح
به قواعد البورصة.
صندوق االستثمار المشترك المتداول في البورصة (إي تي إف) Exchange-Traded
) :Fund (ETFهو أداة اس��تثمار متاحة لعموم المس��تثمرين تصدرها ش��ركة اس��تثمار

تتداول في بورصة األسهم .ومن خالل االستثمار في مكوّ نات المؤشر أو السلعة ،يتيح
الصندوق لصغار المس��تثمرين الفرصة لالس��تثمار في المؤش��ر أو السلعة .على سبيل
المثال ،قد تكلف أوقية الذهب  1,100.00دوالر أمريكي ،غير أن الحصة في صندوق الذهب
ق��د تكلف  110.00دوالر أمريكي ،األم��ر الذي يصبح مجديًا أكثر لعدد أكبر بكثير من صغار
المستثمرين.
صنف َخيارات  :Option Classجميع َ
سواء كانت َخيارات
الخيارات من النوع نفس��ه –
ً
شراء أو بيع – والمدرجة على األداة األساسية نفسها.

(ط)
طلب  :Bidالسعر الذي يكون أحد كبار المتداولين أو سواه من المشترين المحتملين
على استعداد للشراء وفقًا له.
طن متري  :Metric Tonفي النظام المتري ،وحدة وزن تعادل  1,000كيلوغرام أو 32,150.7
أوقية تروي (أوقية وزن المعادن الثمينة) .والطن المتري يساوي  2,204.61رط ً
ال إنجليزيًا.
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(ع)
عائد  :Yieldمقياس للعائد السنوي على االستثمار يتم بيانه كنسبة مئوية.
عائد حتى االس��تحقاق  :Yield to Maturityمعدل العائد الذي يتلقاه المس��تثمر في
حال االحتفاظ بالورقة المالية ذات الدخل الثابت.
عرب��ون َخي��ار  :Option Premiumيُع��رَف الس��عر المدف��وع ألح��د َ
الخي��ارات على أنه
العربون؛ والس��عر المس��تهدف هو الس��عر المحدد مس��بقًا الذي يمكن تنفيذ َ
الخيار
وفقًا له.
عرض  :Offerيشير إلى الرغبة في بيع أوراق مالية/عقد مشتقات بسعر محدد( .انظر
«طلب»).
ع��رض نوايا  :Tenderتوجيه إش��عار إلى مؤسس��ة المقاصة بالنية في إجراء تس��ليم
األصل الفعلي/السلعة الفعلية تنفيذًا لعقد مستقبلي للبيع على المكشوف.
عضو مقاصة  :Clearing Memberعضو في مؤسس��ة مقاصة .يجب معالجة وبعد
ذلك تس��وية جميع صفق��ات األطراف غير األعضاء في المقاص��ة من قبل أحد أعضاء
المقاصة.
عقد آجل  :Forward contractعقد يتم إبرامه من قبل طرفين يتفقان على الش��راء
أو البيع المس��تقبلي لس��لعة محددة ،وهو يختلف عن العقد المس��تقبلي من حيث
أن المنخرطي��ن في العقد اآلجل يتعاقدون مباش��رة مع بعضهم البعض وليس من
خالل مؤسس��ة مقاصة .يتم التفاوض على أحكام العقد اآلجل بين المشتري والبائع
بينما تضع البورصات أحكام العقود المستقبلية.
عق��د َ
الخي��ارات األوروب��ي  :European optionعقد َخيارات ال يمك��ن تنفيذه إال بتاريخ
انتهاء صالحيته.

عق��د قابل للتحوي��ل  :Assignable Contractعقد يس��مح لحامله بتحويل حقوقه
إلى طرف ثالث .إن العقود المتداولة في البورصة ليست قابلة للتحويل.
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عقد مبادلة العجز االئتماني  :Credit Default Swapعقد يبرمه طرفان ويتم تداوله
ف��ي العادة خارج البورص��ة ويوافق البائع بموجبه على أن يؤدي دفعة للمش��تري في
حال��ة وقوع حدث ائتمان��ي محدد نظير دفعة ثابتة أو سلس��لة من الدفع��ات الثابتة؛
وهو أشهر نوع معروف من المش��تقات االئتمانية؛ ويسمى أيضًا عقد مبادلة االئتمان؛
وهو يشبه َخيار العجز االئتماني.
عق��د مبادل��ة العم�لات  :Currency Swapعق��د مبادل��ة ينطوي على تب��ادل إحدى
العمالت (مثل الدوالر األمريكي) بعملة أخرى (مثل الين الياباني) بجدول زمني محدد.
ّ
مرك��ب  :Synthetic Futuresمركز يتم إنش��اؤه م��ن خالل الجمع
عقد مس��تقبلي
ّ
مركب للشراء الحقيقي
بين َخيارات الش��راء والبيع .يتم إنش��اء مركز عقد مس��تقبلي
من خالل الجمع بين َخيار ش��راء طويل َ
وخيار بيع قصير بتاريخ انتهاء الصالحية نفس��ه
ّ
مركب للبيع على
والس��عر المس��تهدف نفس��ه .ويتم إنش��اء مركز عقد مس��تقبلي

المكش��وف من خ�لال الجمع بي��ن َخيار بي��ع طوي��ل َ
وخيار ش��راء قصير بتاري��خ انتهاء
الصالحية نفسه والسعر المستهدف نفسه.
عمولة وس��اطة  :Brokerageعمولة يفرضها الوس��يط على المستثمر نتيجة لتنفيذ
الصفقات/خدمات المقاصة والتسوية/أو سواها من الخدمات األخرى ذات الصلة.

(ف)
فارق  :Spreadالفرق بين الطلب (أو الس��عر الذي يكون المش��تري مس��تعدًا لدفعه)
والع��رض (الس��عر الذي يطلبه البائ��ع مقابل البي��ع) لورقة مالية أو عقد مش��تقات أو
وحدة تداول.
فارق العرض والطلب  :Bid-Ask Spreadالفرق بين سعر العرض وسعر الطلب.
فارق زمني  )1( :Calendar Spreadشراء أحد شهور التنفيذ ألحد العقود المستقبلية
وفي الوقت نفس��ه بيع ش��هر تنفيذ مختلف لنفس العقد المستقبلي؛ ( )2شراء َخيار
الش��راء أو َخيار البيع وفي الوقت نفس��ه بيع نوع َ
الخيار نفس��ه بالس��عر المس��تهدف
نفسه عادة لكن بتاريخ مختلف النتهاء الصالحية.
فح��ص النق��اء  :Assayفحص درج��ة نقاء المع��دن للتأكد من صف��اء ووزن المعدن
الثمين.
فيج��ا  :Vegaمكاف��ئ يقوم بقياس حساس��ية قيمة أحد َ
الخيارات تج��اه التغير في
تذبذب السعر.

(ق)
قس��يمة بدون عائد  :Zero Couponيش��ير إلى أداة الدين التي ال تقوم بأداء دفعات
عوائ��د ،لكن ب��د ً
ال من ذلك تصدر بخصم على القيمة االس��مية لها ويتم اس��ترجاعها
بقيمتها االسمية عند استحقاقها.
قواطع الدارة  :Circuit Breakersنظام يتكون من نقاط منتظمة إليقاف التداول و/
أو حدود س��عرية ألس��واق األوراق المالية والمش��تقات ،وهو مصمم لتوفير فترة راحة
خالل الحركات السوقية الكبيرة ضمن اليوم الواحد.
ق��وة قاه��رة  :Force Majeureبند في عقد التوريد يس��مح ألي م��ن الطرفين بعدم
الوف��اء بالتزامات��ه التعاقدية بس��بب أح��داث تقع خارج نط��اق س��يطرته .وتتنوع هذه
األحداث من اإلضرابات إلى تأخر الصادرات في الدول المنتجة.
قي��راط  :Karatمقي��اس لنقاء أو صفاء أحد المعادن الثمينة ويت��درج من واحد إلى .24
على س��بيل المثال ،يحتوي الذه��ب من عيار  24قيراطًا (أو الذه��ب الصافي) على ما ال
يقل عن  999جزيئًا من الذهب الصافي من بين  1000جزيء ،في حين يحتوي الذهب من
عي��ار  18قيراطًا عل��ى  750جزيئًا من الذهب الصافي و 250جزيئًا من الش��وائب ،ويحتوي
الذهب من عيار  12قيراطًا على  12جزيئًا من الذهب الصافي و 12جزيئًا من الشوائب.
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قيم��ة ذاتية  :Intrinsic Valueمقياس لقيم��ة عقد َخيارات أو ضمان في حال تنفيذه
بشكل فوري ،أي مدى قربه من القيمة السوقية الموجبة .وهو المبلغ الذي يكون فيه
الس��عر الحالي لألصل األساس��ي أو العقد المس��تقبلي أعلى من السعر المستهدف
لخي��ار الش��راء أو أقل من الس��عر المس��تهدف َ
َ
لخي��ار البيع لألصل األساس��ي أو العقد
المستقبلي.
قيم��ة زمنية  :Time Valueالجزء من عربون َ
الخيار الذي يتجاوز قيمته الذاتية .وتظهر
القيمة الزمنية َ
وبناء على ذلك،
موجبة.
س��وقية
قيمة
للخيار احتمال انتقاله ليصبح ذا
ً
تزداد القيمة الزمنية بامتداد الوقت المتبقي حتى انتهاء صالحية َ
الخيار.
قيمة س��وقية موجبة  :In-The-Moneyمصطلح يس��تخدم لوصف عقد َخيارات له
قيمة ذاتية وسيحقق ربحًا (قيمة موجبة) في حال تم تنفيذه.

(ك)
كل الكمي��ة أو ال ش��يء منه��ا  :All or Noneيش��ير إلى طلبات األوام��ر الموجهة إلى
وسيط لتنفيذ أحد األوامر بشكل كامل وفقًا لسعر محدد مسبقًا أو عدم تنفيذ األمر
مطلقًا ،ويشير إلى كل من أوامر الشراء والبيع.

(ل)
ليبور – سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن  :LIBORسعر الفائدة السائد بين البنوك
ف��ي لندن ،وهو س��عر الفائدة الذي تق��وم البنوك وفقًا له باقت��راض األموال من بنوك
أخرى بأحجام كبيرة في سوق لندن للتعامل ما بين البنوك.

(م)
مال��ك عق��د َ
الخيارات  :Holderمش��تري عق��د َ
الخي��ارات ،ويعرف أيض��ًا بمقتني عقد
َ
الخيارات.
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متداول يومي  :Day Traderمتداول ،وغالبًا ما يكون شخصًا يتمتع بمزايا التداول في
البورص��ة ،يقوم باتخاذ مراكز وبع��د ذلك يقوم بإغالقها خالل نفس جلس��ة التداول
قبل إغالق التداول .ويتطلع هذا المتداول لتحقيق أرباح بسيطة ويقوم بإغالق المراكز
حتى في حالة تحمله لخسائر بسيطة دون االحتفاظ بالمراكز لفترة زمنية طويلة.
مجموعة عقود  :Lotمصطلح يستخدم لوصف عدد معين من العقود.
مح��رر  :Writerش��خص يبيع أح��د َ
الخيارات .يُلزم «المحرر» (أو المانح) نفس��ه بتس��ليم
مركز العقد المس��تقبلي األساس��ي لمش��تري َ
الخيار ،في حال قرر ممارسة حقه في
مرك��ز العقد المس��تقبلي األساس��ي .يخضع مح��ررو َ
الخي��ارات لطلبات رف��ع وديعة
التداول بالهامش ألنه قد يتوجب عليهم إبراز المركز المس��تقبلي للشراء الحقيقي أو
للبيع على المكشوف .يجب على محرر َخيار الشراء توفير مركز عقد مستقبلي للشراء
الحقيق��ي عن��د التنفيذ ،وبذلك يتلقى مركز عقد مس��تقبلي للبيع على المكش��وف.

ويجب على محرر َخيار البيع توفير مركز عقد مس��تقبلي للبيع على المكش��وف عند
التنفيذ ،وبذلك يتلقى مركز عقد مستقبلي للشراء الحقيقي.
مح��رر َخي��ارات  :Option Writerالش��خص الذي ينش��ئ عقد َخي��ارات من خالل وعده
بأن يؤدي التزامًا محددًا في مقابل س��عر أو عربون عقد َ
الخيارات ،وأيضًا يس��مى بمانح
الخيار أو بائع َ
َ
الخيار.
مخاطر األساس  :Basis Riskالمخاطر المرتبطة باتساع أو تضيق األساس ما بين زمن
إنشاء مركز تحوّ ط وزمن عكس هذا المركز.
مخاطر الط��رف المقابل  :Counterparty Riskالمخاطر المرتبطة باالس��تقرار المالي
للطرف الذي تم إبرام العقد معه .تفرض العقود اآلجلة على كل طرف مخاطر تتمثل
ف��ي احتمالية إخف��اق الطرف المقابل في التنفيذ ،إال أن العقود المس��تقبلية المنفذة
في بورصة مخصصة لذلك مضمونة في مقابل اإلخفاق عن طريق مؤسسة المقاصة.
مراجحة  :Arbitrageيش��ير هذا المصطلح إلى ش��راء أصل مالي أو س��لعة في س��وق
وبيعه/بيعها في سوق آخر في الوقت نفسه لالستفادة من تمايزات األسعار.
مركز ش��راء حقيقي  :Long Positionمن قام بش��راء عقد مستقبلي أو عقد َخيارات
ليؤس��س له مركزًا حقيقيًا في الس��وق ولم يقم بالتخلص من هذا المركز من خالل
إجراء اإلغالق ،وهو عكس مركز البيع على المكشوف.
مسار صاعد  :Rallyحركة صاعدة لألسعار تلي انخفاضًا سابقًا؛ عكس ردة الفعل.
مس��تخدم معتمد  :Authorized Userشخص معتمد من قبل الوسيط العضو في
البورصة ومع��روف لدى البورصة الس��تخدام المنصة الخاصة بالت��داول لتنفيذ األوامر
الواردة من عمالئه.
مش��تقات  :Derivativeأداة مالي��ة يت��م تداوله��ا داخ��ل البورصة وخارجه��ا ،ويعتمد
س��عرها بش��كل مباش��ر على (أي يُش�� َتق من) قيمة واحدة أو أكثر م��ن األوراق المالية
األساسية ،أو مؤشرات األسهم ،أو أدوات الدين ،أو السلع ،أو األدوات المشتقة األخرى ،أو
أي مؤشر أس��عار أو ترتيب يتم االتفاق عليه (مث ً
ال ،حركة مؤشر أسعار المستهلك على
مدى فترة زمنية بعينها أو أسعار الشحن) .العقود اآلجلة والعقود المستقبلية وعقود
َ
الخيارات وعقود المبادالت وسواها هي من بين األنواع المعروفة لألدوات المشتقة.
مضارب  :Speculatorفي العقود المس��تقبلية للس��لع ،شخص ال يقوم بالتحوّ ط بل
يتداول بهدف تحقيق أرباح من خالل التوقع الناجح لحركات األسعار.
مضارب��ة ببيع على المكش��وف  :Speculative Shortمت��داول قام ببيع عقد آجل أو
عقد مستقبلي لتوقعه بإغالقه بسعر أقل.
مضاربة بش��راء حقيق��ي  :Speculative Longمتداول قام بش��راء عقد آجل أو عقد
مستقبلي لتوقعه بإغالقه بسعر أعلى.
مطل��ب الهام��ش األول��ي  :Initial Margin Requirementن��د ش��راء أوراق مالية على
الهامش ،النسبة من إجمالي القيمة السوقية لألوراق المالية التي يجب على المستثمر
دفعها نقدًا أو بشكل ضمان.
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معيار تس��ليم جي��د  :Good Delivery Standardالمواصف��ات التي يجب أن تتوافق
معها س��بيكة الذهب حتى تكون مقبولة في س��وق أو بورصة محددة .إن التس��ليم
الجيد لس��وق لندن للسبائك هو معيار التس��ليم الجيد المعتمد عالميًا .تزن السبيكة
ذات التس��ليم الجي��د في لندن ما بين  350و 430أوقية (ل��وزن الذهب) ،بدرجة نقاء تبلغ
على األقل ( %99.5تسعة وتسعون ونصف بالمائة).
مكت��ب خلف��ي  :Back Officeالدائ��رة المختصة في المؤسس��ة المالي��ة التي تتولى
القي��ام باألعم��ال المطلوب��ة بع��د انتهاء الت��داول وتق��وم بتنفي��ذ إجراءات التس��ليم
والتسوية واإلجراءات التنظيمية.
مؤسسة خاضعة للتنظيم الذاتي ) :Self-Regulatory Organization (SROبورصة
تقوم بفرض متطلب��ات مالية ومتطلبات لعمليات المبيع��ات على أعضائها ،ويخضع
أعضاء هذه البورصة للقواعد واألنظمة التي تضعها البورصة.
مؤسسة مقاصة/شركة مقاصة  :Clearing Corporation/ Clearing Houseتقوم
هذه المؤسسة/الش��ركة بعمليات المقاصة وتسوية األموال واألوراق المالية/األصول
بتاريخ التسوية لصفقة موازية/عقد موازٍ.
مؤش��ر أسعار الس��لع  :Commodity Price Indexالمؤش��ر أو المتوسط ،والذي يجوز
مرجحًا ،ألسعار س��لع مختارة ،والذي يُقصد منه أن يكون معبرًا عن األسواق
أن يكون
ّ
بشكل عام أو عن مجموعة فرعية من السلع ،مثل المعادن والمواد الزراعية وسواها.

(ن)
نس��بة التحوّ ط  :Hedge Ratioنسبة قيمة العقود المس��تقبلية المشتراة أو المباعة
إل��ى قيمة األصول النقدي��ة التي تم التحوّ ط لها ،وهو عملية حس��ابية ضرورية لتقليل
مخاطر األساس.
نس��بة الس��عر إلى الربحية (مضاعف الربحية)  :Price-earnings (P/E) Ratioالسعر
السوقي الحالي للسهم مقسومًا على أحد مقاييس ربحية السهم الواحد.
نس��بة المخاط��رة إل��ى الرب��ح  :Risk/Reward Ratioالعالقة بين احتمالية الخس��ارة
والربح .وتستخدم هذه النسبة في الغالب كأساس الختيار المتاجرة أو للمقارنة.
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نس��بة خص��م  :Haircutفي حس��اب قيمة األصول ألغ��راض متطلب��ات رأس المال أو
الفص��ل أو الهام��ش ،عادة ما تكون نس��بة مئوية م��ن الخصم على القيم��ة المعلنة
(مثل القيمة الدفترية أو القيمة الس��وقية) ل ُتؤخذ في االعتبار الخس��ائر الممكنة في
القيمة التي قد تقع قبل إمكانية تسييل األصول.
نسبة َخيار البيع إلى َخيار الشراء  :Put/Call Ratioيتم حساب هذه النسبة من خالل
قس��مة عدد َخيارات البيع المتداول��ة على عدد َخيارات الش��راء المتداولة ألصل بعينه،
وتوفر نسبة َخيار البيع إلى َخيار الشراء تفسيرًا للتوقعات الخاصة بسوق َ
الخيارات.
نطاقات البولينجر  :Bollinger Bandsمؤش��ر يس��مح للمس��تخدمين بمقارنة مدى
تذبذب األس��عار والمستويات النسبية لألس��عار على مدى فترة زمنية بعينها .ويتكون
هذا المؤش��ر م��ن ثالثة نطاق��ات مصممة الحتواء معظم النش��اط الس��عري للورقة

المالية – متوس��ط متحرك بس��يط في الوس��ط؛ ونطاق علوي يبتع��د بدرجتي انحراف
قياس��يتين عن المتوسط المتحرك البسيط (وعادة يتحدد بإطار زمني يبلغ )20؛ ونطاق
س��فلي موا ٍز للنط��اق العلوي يبتع��د أيضًا بدرجتي انحراف قياس��يتين عن المتوس��ط
المتحرك البس��يط .وبم��ا أن عرض النطاق هو إح��دى وظائف االنحراف القياس��ي ،فإن
األصول التي تشهد تذبذبات سعرية أكبر يكون لها بالتالي نطاقات أعرض.
نم��وذج بالك وش��ولز  :Black-Sholes Modelنموذج لتس��عير َ
الخيارات قام بتطويره
في البداية كل من فيش��ر بالك وميرون شولز لعقود َخيارات األوراق المالية وبعد ذلك
قام بالك بتعديله لعقود َ
الخيارات الخاصة بالعقود المستقبلية.
نموذج تس��عير َخيارات  :Option Pricing Modelنموذج رياضي يس��تخدم لحس��اب
الخيارات .وتش��تمل مدخالت نماذج تس��عير َ
القيم��ة النظرية ألحد عقود َ
الخيارات في
العادة على س��عر األداة األساسية ،والس��عر المس��تهدف َ
للخيارات ،والوقت المتبقي
حتى تاريخ انتهاء الصالحية ،وتذبذب س��عر األداة األساسية ،وسعر الفائدة الخالي من
المخاطر (مثل س��عر فائدة كمبي��االت الخزانة) .نموذج بالك وش��ولز ونموذج كوكس
وروس وروبنشتاين هما من األمثلة على نماذج تسعير َ
الخيارات.

(هـ)
هام��ش أولي  :Initial Marginالوديعة األولية المطلوب االحتفاظ بها لدى مؤسس��ة
المقاصة لفتح مركز جديد في عقد المشتقات.

(و)
ال صادر أو ً
وارد أو ً
ال ) :First-in-first-out (FIFOطريقة لتقييم تكاليف البضائع المباعة
تستخدم طريقة بيع أقدم صنف في المخزون أو ً
ال.

ورقة مالية  :Securityبش��كل عام ،هي أداة قابل��ة للتحويل تمثل حصة ملكية في
مؤسسة (ورقة مالية أو أسهم) أو دين لمؤسسة ،أو بلدية أو دين سيادي لدولة .يمكن
تحوي��ل أنواع أخرى من الدين مثل الرهونات إلى أوراق مالية .وتعتبر بعض المش��تقات
المح��ددة المتصلة ب��األوراق المالية ( مثل َ
الخي��ارات أو األوراق المالية لحقوق الملكية)
أيض��ًا أوراق��ًا مالية ألغ��راض تطبي��ق قواني��ن األوراق المالي��ة .وتعتبر منتج��ات العقود
المستقبلية المتصلة باألوراق المالية على أنها تمثل ك ً
ال من منتجات أوراق مالية وأيضًا
عقود مستقبلية.
وس��يط  :Brokerوكيل يقوم بتنفيذ صفقات التداول (أوامر الش��راء أو البيع) للعمالء،
ويتلقى عمولة مقابل هذه الخدمات.

إن هذا المستند للمطالعة المرجعية فقط ويجب عدم اعتبارها على أنها تمثل توصيات التخاذ أي إجراء في األدوات المالية أو أي مشورة مالية.
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