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عزيزي امل�ستثمر

يندرج هذا الكتيب �سمن �سل�سلة الكتيبات التي حتر�ص هيئة الأوراق املالية وال�سلع بدولة الإمارات على 

العوائد  ب�ستى  ملمًا  يكون  حتى  ال�ستثمارية  املو�سوعات  بكافة  وتوعيته  امل�ستثمر  لتثقيف  اإ�سدارها 

واملخاطر املرتتبه على ا�ستثمار اأمواله بالأ�سواق املالية واأ�سواق عقود ال�سلع.

وامل�ستثمرين،  لال�ستثمارات  اجلاذبة  املالية  الأدوات  اأهم  من  واحدة  تعد  املالية  امل�ستقات  اأ�سواق  ولأن 

ال�رشق  ومنطقة  واخلليج  الإم��ارات  اأ�سواق  يف  والو�سطاء  امل�ستثمرين  قبل  من  متزايد  باهتمام  وحتظى 

الأو�سط عمومًا،  نعر�ص يف ثنايا هذا الكتيب ، كل مايهمك معرفته كم�ست�سمر عن امل�ستقات املالية. كاأداة 

حديثة ن�سبيًا ت�ساعد على ت�سهيل عملية توزيع املخاطر بني امل�ستثمرين واإحدى الأدوات امل�ستخدمة يف 

حالتي امل�ضاربة والتحوط. 

مقـدمــة

هيئة الأوراق املالية وال�سلع

دولة الإمارات العربية املتحدة

1
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امل�ستقات املالية

�سعر  يرتفع  اأن  تتوقع  كنت  اأن��ك  تخيل 

�سوف  جيدة  اأخبار  نتيجة  �رشكة  اأ�سهم 

اأ�سهر  الثالثة  خالل  ال�رشكة  عنها  تعلن 

اإيراداتها  اإىل ارتفاع  املقبلة، مما �سيوؤدي 

مل�ساهمي  كبري  رب��ح  حتقيق  وب��ال��ت��ايل 

ال�رشكة. وبافرتا�ص اأنك ل ترغب يف �رشاء 

�ضهم ال�رشكة الآن وتف�ضل اأن تنتظر حتى 

من  كان  واإذا  الأخبار,  هذه  �ضحة  تت�ضح 

 15 اإىل  ال�سهم  �سعر  يرتفع  اأن  املتوقع 

درهمًا ما اإذا �ضحت تلك الأخبار, وعر�ض 

عليك م�ضتثمر اآخر يف ال�ضوق اأنه اأن يبيعك 

ب�سعر  اأ�سهر  ثالثة  بعد  ال�رشكة  هذه  �سهم 

12 درهم فقط، فما راأيك يف هذه ال�سفقة؟ 
وهل تبدو غري واقعية؟ 

الدخول  ل بد هي واقعية وميكنك بالفعل 

يف مثل هذه العملية وذلك بف�ضل نوع من 

“عقود امل�ستقات  الأدوات املالية يطلق عليها ا�سم 

املالية”. ال�ضوؤال الآن هو كيف تفعل ذلك؟ وما هي 

طبيعة واآلية الدخول يف هذه العقود؟ هذا ما �ضوف 

نتطرق اإليه ب�سكل مف�سل يف هذا الكتيب.
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�رشاء  من  متّكنك  مالية  اأدوات  هي 

اأو  الأ�سهم  )مثل  ما  اأ�سل  بيع  اأو 

ال�سلع(  اأو  العمالت  اأو  ال�سندات 

ب�سعر  امل�ستقبل  يف  ما  وق��ت  يف 

متفق عليه الآن على اأن يتم الدفع 

امل�ستقبلي.  الوقت  يف  والت�سليم 

ذاتها  هي  امل�ستقات  عقود 

ول��ك��ن��ه��ا  م��ال��ي��ة  اأدوات 

مالية  ب���اأدوات  مرتبطة 

اأخ���رى  اأ����س���ول  اأو 

ت�ستمد  وه����ي 

ق��ي��م��ت��ه��ا م��ن 

ق��ي��م��ة الأ����س���ل 

لذا  ب��ه،  ترتبط  ال��ت��ي 

فقد �سميت عقود امل�ستقات 

“ت�ستق”  لأنها  ال�سم  بهذا 

من  قيمتها  ت�ستمد  اأو 

هي  ال��ت��ي  الأ���س��ل  قيمة 

ت�ستخدم  ب��ه.  مرتبطة 

املالية  امل�ستقات  عقود 

م�����س��اع��دت��ك  يف  اإم�����ا 

اإمكانية  �سمان  على 

ما  اأ���س��ل  ����رشاء  اأو  بيع 

ت�ضاعدك على  اأو  بالتحوط(  )ماي�ضمى  الأ�ضعار  ب�ضعر معروف م�ضبقًا حلمايتك �ضد خماطر تغري 

ال�ضتفادة من  تغري �ضعر الأ�ضل لتحقيق اأرباح., اأو ال�ضتفادة من اختالف الأ�ضعار بني �ضوقني 

)ما ي�ضمى باملراجحة(.  الكثري من هذه العقود ل تقت�ضي اأو تتطلب ا�ضتثماراً لراأ�ض املال اأو اأي 

مبلغ من النقود عند الدخول فيها.

ما هي »عقود امل�ستقات املالية«
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اإن عقود امل�ستقات - كما �سبق اأن ذكرنا- تكون مرتبطة باأ�سول اأخرى مل�ساعدة امل�ستثمر على التحكم  يف �سعر 

هذا الأ�سل ومن اأهم اأنواع هذه الأ�سول:

n اأ�سهم ال�سركات.

ال�سندات.  n

n ال�سلع مثل القطن والقمح وال�سكر والغاز الطبيعي والنحا�س والذهب والف�سة وغريها من ال�سلع. 

n العمالت مثل الدولر الأمريكي والني الياباين والفرانك ال�سوي�سري وغريها من العمالت.

�سوقي  يف  املدرجة  ال�سركات  كببرى  اأ�سهم  ميثل  والببذي   S&P 500 موؤ�سر  مثل  الأ�سهم  اأ�ببسببواق  موؤ�سرات   n

الأمريكية. الأ�سهم 

اأنواع امل�ستقات:

اأنواع الأ�سول التي ترتبط بها عقود امل�ستقات:
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هي اتفاقات �رشاء اأو بيع اأ�سل معني يف تاريخ لحق ب�سعر متفق عليه اليوم بني امل�سرتي والبائع 

البائع وجب عليك ت�سليم  اإذا كنت  العقد، فمثاًل  ويكون واجبًا على كال الطرفني اللتزام بدوره يف 

الأ�ضل يف املوعد املحدد وباملوا�ضفات املحددة اإىل امل�ضرتي يف تاريخ الت�ضليم املتفق عليه وعلى 

يكون  احلال  وبطبيعة  م�ضبقًا.  عليه  التفاق  مت  الذي  ال�ضعر  على  بناًء  الأ�ضل  قيمة  دفع  امل�ضرتي 

طويل”  مركز  “�ساحب  العقد  يف  امل�سرتي  وي�سمى  وامل�سرتي،  البائع  هما  عقد  لكل  طرفان  هناك 

وي�سمى البائع “�ساحب مركز ق�سري”. ويكون لكل عقد تاريخ انتهاء هو ذاته تاريخ ت�سليم ال�سلعة. 

اأنواع عقود امل�ستقات املختلفة:

:)Futures(:و العقود امل�ستقبلية )Forwards(:1- العقود الآجلة

امل�سرتي
البائع
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 :)Forwards( العقود الآجلة

يتم الدخول يف هذه العقود بني املوؤ�س�سات املالية وال�رشكات الكربى وتكون عقود خا�سة يتم التفاق 

اإلخ( وفق  على بنودها )مثل كمية الأ�سول املطلوب ت�سليمها وال�سعر وتاريخ الت�سليم وكيفية الت�سليم، 

الحتياجات اخلا�سة للطرفني. ول يطلب من 

عند  املال  مبلغ من  اأي  دفع  الطرفني  اأي من 

ال�سفقات  هذه  عقد  ويتم  العقد.  يف  الدخول 

املنظمة  الأ���س��واق  خ��ارج  املتعاملني  ب��ني 

الرقابية  الهيئات  لإ�رشاف  تخ�ضع  ل  والتي 

لذا  املق�سورة(  خ��ارج  بال�سوق  ي�سمى  )م��ا 

يكون الأ�سخا�ص امل�ساركون يف  هذه العقود 

بدوره،  املقابل  الطرف  التزام  لعدم  عر�سة 

عدم  نتيجة  كبرية  خل�سائر  يعر�سه  قد  مما 

منه. املرجو  للهدف  العقد  حتقيق 

نعر�سها  امل�ستقات  عقود  مببن  النوعني  هذين  بببني  خببالف  اأوجببه  وهببنبباك 

فيما يلي: 
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 :)Futures( امل�ستقبلية  العقود 

اأ�سواق الأوراق املالية، ويكون التداول متاحًا  يتم تداول هذه العقود بطريقة ت�سبه تداول الأ�سهم يف 

موحدة  موا�ضفات  ذات  العقود  هذه  وتكون  و�ضطائهم.  طريق  عن  وكباراً  �ضغاراً  امل�ضتثمرين  جلميع 

وتاريخ  عقد  كل  يحتويها  التي  ال�ضلعة  وكمية  نوعية  حيث  )من  بتحديدها  البور�ضة  تقوم  وقيا�ضية 

�رشكة  وجود  املنظمة  امل�ستقات  اأ�سواق  مميزات  ومن  اإل��خ(.  ال�سلعة  ت�سليم  وكيفية  العقد  انتهاء 

تنفيذ  ل�ضمان  وذلك  العقود,  هذه  يف  م�ضرتي  اأو  بائع  لكل  املقابل  الطرف  دور  بلعب  تقوم  مقا�ضة 

الأ�سليني.  العقد  اأي من طريف  قبل  العقد من  بالتزامات  اإخالل  اإذا ما حدث  حقوقهما 
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ه��ذه  م��ن  اأي  يف  ال��دخ��ول  ع��ن��د 

اأم��ر  تنفيذ  ط��ري��ق  )ع��ن  العقود 

يطلب من كال  عقد(  �رشاء  اأو  بيع 

من  مبلغ  دفع  العقد  يف  الطرفني 

)ي�ضمى  جلديتهما  ك�ضمان  املال 

وخالل  املبدئي”(.  “الهام�ص 
هذه  اأ�ضعار  تتغري  التداول  يوم 

العر�ص  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ال��ع��ق��ود، 

املرتبط  الأ���س��ل  على  والطلب 

اقت�سادية  وع��وام��ل  العقد  به 

يف  البور�سة  فتقوم  اأخ���رى، 

بعملية  ت��داول  ي��وم  كل  نهاية 

 Marking to“ ب���  ت�سمى 

عملية  وه����ي    ”Market
تقوم من خاللها  يومية  ت�سوية 

اأو  الأرب���اح  بقيا�ص  البور�سة 

اخل�سائر لكل م�ستثمر بناًء على 

تغري اأ�ضعار العقود التي ا�ضتثمر 

فيها، فاإذا كان قد حقق خ�سارة 

به  بالت�سال  و�سيطه  ي��ق��وم 

مبلغ  اإي��داع  منه  ويطلب  ف��وراً 

�سمان اإ�سايف )ي�سمى “هام�ص 

ت�ضمن  وب���ذل���ك  التغري”(, 

البور�سة واملقا�سة عدم تراكم 

حتى  امل�ستثمر  على  اخل�سائر 

بل  العقد  انتهاء  تاريخ  حلول 

يتم معاجلتها ب�سكل يومي.
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 - العقد”(  “بيع  بعملية  ي�ضمى  ما  )اأو  العقود  هذه  بكتابة  ال�ضوق  يف  امل�ضاركون  بع�ض  يقوم 

�سواء كانت عقود خيارات �رشاء “Call”  اأو عقود خيارات بيع “Put”- للم�ستثمرين املهتمني 

حينها  وي�ضبح  بذلك,  قيامهم  نظري  �ضغري  ر�ضم  على  ذلك  مقابل  ويح�ضلون  فيها,  بالدخول 

عقد  على  باحل�ضول  كم�ضتثمر  قمت  اإذا  فمثاًل  العقد.  ذلك  يف  املقابل  الطرف  هو  العقد  بائع 

خيار �رشاء، وقررت بالفعل تنفيذه وممار�سة حقك يف �رشاء ال�سلعة بال�سعر املن�سو�ص عليه يف 

العقد، فعلى بائع العقد اللتزام بالقيام بدور بائع ال�سلعة وت�سليمك تلك ال�سلعة بالكمية وال�سعر 

وقررت  بيع  خيار  عقد  على  ح�سلت  اإذا  اأما  منك.  قيمتها  وا�ستالم  العقد  يف  عليهما  املن�سو�ص 

بالفعل تنفيذه وممار�سة حقك يف بيع ال�سلعة بال�سعر املن�سو�ص عليه يف العقد، فعلى بائع العقد 

اللتزام بالقيام بدور م�سرتي ال�سلعة و�رشائها منك بالكمية وال�سعر املن�سو�ص عليهما يف العقد 

ودفع قيمتها لك.

اإ�سدار العقود
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ت��ع��ط��ي ه���ذه ال��ع��ق��ود حل��ام��ل��ه��ا احل��ق 

بال�ضعر  املحدد  الأ�ضل  بيع  اأو  ب�رشاء 

اأي  يف  ال��ع��ق��د  يف  عليه  املن�سو�ص 

راأى  اإذا  العقد  �رشيان  فرتة  خالل  وقت 

ربح  حتقيق  فر�سة  له  �سيتيح  ذلك  اأن 

ال�ضوق.  يف  الأ���ض��ل  �ضعر  تغري  ب�ضبب 

كل  يف  العقود  هذه  يف  التعامل  ويتم 

وكذلك  املق�سورة،  خارج  الأ�سواق  من 

م�سابهة  )بطريقة  املنظمة  الأ���س��واق 

وتكون  امل�ستقبلية(.  العقود  ل��ت��داول 

حلامل  اأن  اأي  ملزمة,  غري  العقود  هذه 

يرغب  ك��ان  اإذا  م��ا  يختار  اأن  العقد 

حقه  من  وال�ستفادة  العقد  تنفيذ  يف 

عقود  تنق�سم  العقد.  �رشيان  فرتة  خالل 

اإىل نوعني: اخليارات 

ال�سراء 1. عقود خيارات 

:)Call Options(

الأ�ضل  ���رشاء  يف  احل��ق  حاملها  تعطي 

املقابل  ال��ط��رف  م��ن  العقد  ب��ه  املرتبط 

خالل  العقد  يف  عليه  املن�سو�ص  بال�سعر 

الطرف  على  وتفر�ص  العقد  �رشيان  فرتة 

اخليار  حامل  اختار  اإذا  البيع  املقابل 

ال�رشاء.

:)Options( 2- عقود اخليارات
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البيع 2. عقود خيارات 

 :)Put Options(

البيع  خ��ي��ارات  ع��ق��ود 

ت��ع��ط��ي ح��ام��ل��ه��ا احل��ق 

املرتبط  الأ�سل  بيع  يف 

ال��ط��رف  اإىل  ال��ع��ق��د  ب��ه 

امل����ق����اب����ل ب��ال�����س��ع��ر 

امل��ن�����س��و���ص ع��ل��ي��ه يف 

فرتة  خالل  وذلك  العقد، 

وتفر�ص  العقد.  �رشيان 

ع��ل��ى ال��ط��رف امل��ق��اب��ل 

ما  اإذا  حالة  يف  ال�رشاء 

اخ��ت��ار ح��ام��ل اخل��ي��ار 

البيع.
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 :)Swaps( 3- عقود املبادلت

هي عقود يقوم من خاللها الطرفان فيما بينهم بتبادل مبلغ من املال ثابت اأو متغري مقابل مبلغ 

اأ�ضهر على مدى ثالث  اآخر من املال ثابت اأو متغري عدة مرات خالل فرتة العقد )مثاًل مرة كل �ضتة 

�ضنوات(. ويكون املبلغ املتغري مرتبطًا ب�ضعر فائدة متغرية اأو �ضعر �ضهم اأو قيمة موؤ�رش اأ�ضهم اأو �ضعر 

�رشف عملة اأجنبية. 

وبوجه عام تعترب عقود املبادلت عقوداً خا�سة يتم الدخول فيها بني املوؤ�س�سات املالية الكربى 

والبنوك والو�ضطاء والتجار حل�ضابهم )dealers( ويتم التعامل فيها بالأ�سواق غري املنظمة والتي 

اإىل  يوؤدي  مما  التعامالت,  هذه  تنظم  اأنظمة  توجد  ل  حيث  الرقابية؛  الهيئات  لإ�رشاف  تخ�ضع  ل 

وجود خماطر كبرية ناجتة عن األ ينفذ اأحد الطرفني اللتزام املفرو�ض عليه وفقًا ملا ين�ض عليه 

العقد.

بتحويل  التجارية  اأو  املالية  املوؤ�ض�ضات  تقوم  العقود,  لهذه  �ضيوعًا  ال�ضتخدامات  اأك��ر  ويف 

التزاماتها املالية املرتبطة ب�ضعر فائدة ثابت اإىل �ضعر فائدة متغري)اأو العك�ض( اأو حتويل التزامها 

بعملة ما اإىل عملة اأخرى.
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امل�ساركون الرئي�سيون يف اأ�سواق  امل�ستقات:

1. املتحوطون: 

اأو  ال�سلع  اأو  املالية  الأ�سول  اأ�سعار  لتقلبات  املعر�سون  املالية  املوؤ�س�سات  اأو  وال�رشكات  الأف��راد 

الأ�سول الأخرى من خالل اأن�سطتهم واأعمالهم والذين يرغبون يف حماية اأنف�سهم من هذه التقلبات 

غري املتوقعة يف الأ�سعار. 

فمثاًل قد ي�ضتخدم مثل هذه العقود مزارع يتوقع اأن يقوم بح�ضاد حم�ضوله من القمح بنهاية ال�ضنة, 

وينوي القيام ببيعه, ولكنه يتوقع  انخفا�ض �ضعر القمح يف ال�ضوق؛ فيمكنه الدخول يف عقد م�ضتقبلي 

مع اأحد التجار لبيعه املح�ضول ب�ضعر ثابت متفق عليها م�ضبقا.

2. الو�سطاء: 

الأ�سهم مقابل عمولة  اأ�سواق  امل�ستثمرين متامًا كدورهم يف  بالنيابة عن  العمليات  يقومون بتنفيذ 

عن كل عملية.
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3. امل�ساربون: 

بع�ض الأفراد وال�رشكات الذين يريدون ال�ضتفادة من تقلبات الأ�ضعار دون احلاجة لمتالك الأ�ضل 

الفعلي لعتقادهم اأنه با�ضتطاعتهم التنبوؤ ال�ضحيح باجتاه �ضعر الأ�ضل مما �ضيمكنهم من احل�ضول 

على اأرباح اإذا ما �ضّحت تنبوؤاتهم, فيقومون ب�رشاء اأو بيع عقود امل�ضتقات على هذا الأ�ضل.

 :)Dealers( 4. التجار حل�سابهم

العقود  هذه  يف  ثاين  كطرف  بالدخول  يقومون  الكربى،  البنوك  لدى  يعملون  ما  عادة  اأفراد،  هم 

مقابل  طرف  يجدون  ل  الذين  امل�ضتثمرين  لأولئك  ال�ضوق  يف  ال�ضيولة  لتوفري  اخلا�ضة  حل�ضاباتهم 

لعملية يريدون الدخول فيها.

5. البنوك الكرى ت�سرتك يف اأ�سواق امل�ستقات: 

 اإما بهدف التحوط اأو للمتاجرة حل�ضابها.
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كيفية اخلروج من عقد م�ستقات:

توجد عدة طرق ميكن من خاللها لأحد طريف العقد اخلروج منه اإما عند حلول تاريخ انتهائه اأو حتى 

قبل ذلك و هي كالآتي:

1. الت�سليم: 

عند  حلول تاريخ الت�سليم 

)ن���ه���اي���ة م����دة ال��ع��ق��د( 

بت�سليم  ال��ب��ائ��ع  ي��ق��وم 

امل�سرتي  ويقوم  الأ�سل 

قيمته  ودف��ع  با�ستالمه 

ال�سعر  ح�سب  بالكامل 

الذي مت التفاق عليه عند 

الدخول يف العقد.

2. الت�سوية النقدية: 

الت�سوية  تتم  اأن  ميكن 

للت�سليم  ك��ب��دي��ل  ن��ق��دي��ًا 

قيا�ص  طريق  ع��ن  وذل��ك 

اخل�سائر  اأو  الأرباح  قيمة 

فيقوم  وامل�ضرتي؛  للبائع 

الطرف الذي حقق خ�سارة 

اإىل  القيمة نقداً  بدفع تلك 

الطرف الذي حقق ربحًا.
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3. الدخول يف مركز معاك�س للمركز الأ�سلي: 

على �سبيل املثال اإذا كنت قد دخلت يف عقد ل�رشاء 500 �سهم ل�رشكة ما وكان متبقيًا على انتهاء 

مدة العقد 4 اأ�سهر، ميكنك اأن تقوم بالدخول يف عقد يكون تاريخ انتهائه بعد 4 اأ�سهر لبيع 500 

�سهم لنف�ص ال�رشكة. 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه يتعني على امل�ستثمر غري املهتم بت�سليم اأو ا�ستالم الأ�سل الفعلي اإغالق 

من  نف�ضه  يعفي  لكي  اأعاله  املو�ضحة  الطرق  باإحدى  العقد  انتهاء  تاريخ  قبل  املفتوح  مركزه 

اأو ال�ستالم، فاإن مل يفعل ذلك فاإنه يعترب متخلفًا عن الوفاء  الت�سليم  م�سوؤولية اللتزام بواجب 
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الأرباح واخل�سائر يف عقود امل�ستقات:

يحقق امل�ضرتي ربحًا اإذا ارتفع �ضعر الأ�ضل املرتبط 

اأعلى  ال�سوق خالل فرتة العقد لي�سبح  به العقد يف 

العقد، ويذلك ميكن  ال�سعر املن�سو�ص عليه يف  من 

للم�سرتي �رشاء الأ�سل ب�سعر العقد من الطرف البائع 

ومن ثم بيع الأ�سل يف ال�سوق ب�سعر ال�سوق املتداول 

)والذي هو اأعلى من ال�سعر الذي قام ب�رشاء الأ�سل 

عليه(, ومن ثم يحقق ربحًا من الفارق يف ال�ضعرين. 

اأما اإذا حدث اأن انخف�ض �ضعر الأ�ضل يف ال�ضوق ففي 

هذه احلالة يكون امل�ضرتي قد حقق خ�ضارة.

وبالن�ضبة للبائع فاإنه يحقق ربحًا اإذا انخف�ض 

�سعر الأ�سل يف ال�سوق عن ال�سعر املتفق عليه 

اإىل  الأ�ضل  لبيع  العقد  يخوله  حيث  العقد؛  يف 

ال�سعر  من  اأعلى  �سعر  على  امل�سرتي  الطرف 

للبائع  ميكن  وب��ذل��ك  ال�����س��وق،  يف  امل��ت��داول 

املنخف�ض  ال�ضوق  ب�ضعر  ال�ضلعة  على  احل�ضول 

الأع��ل��ى،  العقد  ب�سعر  للم�سرتي  وت�سليمها 

بني  الفارق  من  ربحًا  يحقق  فاإنه  وبالتايل 

ال�سعرين. اأما اإذا ارتفع �سعر الأ�سل فاإن البائع 

يتعر�ص خل�سارة.

عادة  يجري  اخل�سائر  اأو  الأرب��اح  ح�ساب  اإن 

ب�سكل  الت�سوية  متت  اإذا  حتى  الطريقة  بنف�ص 

نقدي دون الت�سليم الفعلي.
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فوائد وخماطر التعامل يف امل�ستقات

تعتر اأدوات امل�ستقات ذات اأهمية يف الأ�سواق املالية لالأ�سباب التالية: 

ي�ستخدم امل�ستثمرون والتجار وكذلك البنوك واملوؤ�س�سات املالية هذه العقود لت�ساعدهم يف حماية   )1
اأو �رشائها. و ت�سمى هذه  اأ�سعار الأ�سول التي يقومون ببيعها  اأنف�سهم �سد التقلبات غري املتوقعة يف 

ال�ضوق, وهي م�ضابهة  اأو نقلها من طرف لآخر يف  ب�“التحوط”, وهي و�ضيلة لتقليل املخاطر  العملية 

لعملية التاأمني.

2( ي�ضاهم وجود اأدوات امل�ضتقات يف تعزيز اأ�ضواق الأدوات املالية الأخرى, حيث  ت�ضاهم يف تعزيز 
ال�سيولة  وتن�سيط التداول فيها. 

اأ�سواق امل�ستقات يف حتديد ومعرفة الأ�سعار املنا�سبة لالأ�سول املختلفة. 3( ت�ساعد 

التداول  ال�ضعر وتخفي�ض تكلفة  اأ�ضواق امل�ضتقات يف تخفي�ض تكلفة احلماية من تقلبات  4( ت�ضاعد 
يف الأ�سول املبني عليها تلك امل�ستقات.
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امل�ضتقات متكنك من احل�ضول على  اأن عقود  اأبرزها  الأدوات  لهذه  انتقادات  ولكن توجد عدة 

من  م�ضاعفة  اأ�ضعاف  ال�ضتثماري  مركزك  قيمة  فتكون  منخف�ضة,  بتكلفة  كبري  ا�ضتثماري  مركز 

اأنها متّكنك كم�ضتثمر من ت�ضخيم  اإذ  املبلغ الذي ميكنك ا�ضتثماره, وبذلك فاإنها �ضالح ذو حدين؛ 

خل�ضائر  يعر�ضك  مما  كبري  ب�ضكل  اخل�ضائر  ت�ضخيم  اإىل  اأي�ضًا  توؤدي  اأنها  اإل  كبري  ب�ضكل  عوائدك 

جداً  عالية  خماطرة  ي�ضكل  وهو  املايل  بالرفع  هذا  ي�ضمى  و  الأ�ضلي.  مالك  راأ�ض  من  بكثري  اأكرب 

ا�ستثمارك.  يف 
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اخلامتة

وتنوع  طبيعة  وفق  تختلف  امل�ضتقات  عقود  اأن��واع  من  ومتغرية  ومتنوعة  كبرية  جمموعة  توجد   n

خاللها  من  التعامل  ميكن  التي  املختلفة  والأ�سواق  التداول،  وطرق  بها،  ترتبط  التي  الأ�سا�سية  الأ�سول 

يف هذه العقود.

للتحوط  ا�ضتخدمت  اإذا  املخاطر  من  للحد  اآخر  اإىل  طرف  من  املخاطر  لنقل  امل�ضتقات  عقود  ت�ضتخدم   n

العقود للم�ضاربة. ا�ضتخدمت هذه  اإذا  اإىل زيادة كبرية يف املخاطر  ولكن قد توؤدي 

واأن  خا�ضًة  كامل,  ب�ضكل  يفهمها  ل  مالية  اأداة  اأي  يف  ي�ضتثمر  باأل  امل�ضتثمر  ين�ضح  احلال  وبطبيعة   n

ال�سهل  من  ولي�ص  املخاطرة،  من  عالية  درجة  على  وتنطوي  التعقيد،  يف  �سديدة  امل�ستقات  عقود  معظم 

تعوي�ضها.  ي�ضعب  للم�ضتثمر  مالية  خ�ضائر  يف  يت�ضبب  قد  مما  املبتدئ,  اأو  العادي  للم�ضتثمر  فهمها 

اخلربة  ذوي  من  املوؤهلني  ال�ضتثمار  م�ضت�ضاري  من  وامل�ضاعدة  امل�ضورة  على  احل�ضول  عليك  يجب  لذا 

و�سعه  على  بناًء  بعناية  خالله  من  تتداول  الذي  الو�سيط  واختيار  املجال،  هذا  يف  الوا�سعة  والدراية 

ال�سوق.  املايل وخربته و�سمعته يف 
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