العقود المستقبلية
يف سوق دبي المالي

ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺪاول اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ لألسهم يف ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ دﺑﻲ اﻟﺮاﺋﺪة ﻛﻤﺮﻛﺰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ألﺳﻮاق رأس اﻟﻤﺎل مما ﻳﺘﻴﺢ
للمستثمرين ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺮﻳﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮط وﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ األستثمارية واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ يف اﻟﺴﻮق .اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻫﻲ
ﻋﻘﻮد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ بني المستثمرين يف اﻟﺴﻮق .وﺗﺸﺘﻖ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ االصول اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻬﺎ ،وتتغري ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﺒﻌ ًﺎ لتغري
ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ االصول.

ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﻘﺪ

اﻟﻤﺰاﻳﺎ
اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻮط

اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ

ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻲﻓ ﺑﻮرﺻﺎت اإلﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،واﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق

الوصول إلى الرافعة المالية
لتعظمي حجم محفظتك وعائداتها.

توفر اسرتاتيجية التحوط نوع ًا من
التغطية التأمينية للحماية من
تقلبات السوق.

اﻟﻌﻤﻠﺔ

ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻠﺔ ﺗﺪاول األوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﺪرﻫﻢ اإلماراتي

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻘﺪ

 100ﺳﻬﻢ ،ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ ﻫﺬا ﻲﻓ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﺟﺮاءات
اﻟﺮﺸﻛﺎت .ﺳﻴﻢﺘ ﻧﺮﺸ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻐﺮﻴات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺷﻌﺎر

سوق ذات اتجاهني

التداول والمراجحة

ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ

ﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮﻳﻦ ،و  3أﺷﻬﺮ

توقع الربح عند انخفاض األسعار

لالستفادة من تغري اسعار السهم
وذلك عن طريق رشاء سهم وبيع
آخر عرب العقود المستقبلية.

ادﻧﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻌﺮﻳﺔ

0.001

اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع  %20واﻧﺨﻔﺎض  %15ﻋﻦ االغالق اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺳﻮق
دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻲﻓ اﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ ﺧﻼل
اﻟﻴﻮم اﻋﺘﻤﺎد ًا ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﻮق

ﻧﻮع اﻟﻌﻘﺪ

ﺗﻢﺘ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻧﻘﺪ ًا ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ

توفر اسرتاتيجية التحوط نوع ًا من
التغطية التأمينية للحماية من
تقلبات السوق.

ﻧﻮع اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ لألﺳﻬﻢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ

ﺳﻌﺮ إﻏﻼق اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻲﻓ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ (أو) اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل
اﻟﻤﺸﺘﻖ ﻣﻦ االصل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﺤﺪده دﺑﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ
إخر

ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻲﻓ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﻧﺘﻬﺎء

ﺳﻌﺮ إﻏﻼق اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ

ﻳﻮم اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ
(ﻳﻮم اﻟﺘﺪاول اﻻﺧﺮﻴ)

اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ .ﻲﻓ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻮم
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ  ،ﻳﻜﻮن ﻳﻮم اﻟﺘﺪاول االخري ﻋﺎدة ﻫﻮ
ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺜﺎﻟﺚ.

وكذلك عند ارتفاعها

باإلضافة الي فرصة المراجحة
عندما تتباين أسعار العقود
المستقبلية وأسعار األسهم
االساسية.

التحوط

اﻟﻤﺆﺮﺷات الألﺳﺎﺳﻴﺔ

رﻣﺰ اﻟﻌﻘﺪ

إﻋﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ش.م.ع

EMAAR

إﻋﻤﺎر ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ش.م.ع

EMRDEV

أراﻣﻜﺲ ش.م.ع

ARMX

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻴان ش.م.ع

AIRARB

ﺑﻨﻚ اإلﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻲﻨ ش.م.ع

ENBD

ﺑﻨﻚ دﺑﻲ اإلﺳﻼﻣﻲ

DIB

دﺑﻲ لإلﺳﺘﺜﻤﺎر

DIC

ﻳﻮم اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء

إدراج ﻋﻘﻮد ﺟﺪﻳﺪة

ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ .ﻣﺜﺎل:
اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻖ ﻳﻮم اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ

ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪاول

ا ﺛﻨﻦﻴ _ اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  10:00ﺻﺒﺎﺣ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  3:00ﻣﺴﺎء
(ﺗﻮﻗﻴﺖ ا ﻣﺎرات)

ديار للتطوير ش.م.ع

DEYAAR

اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻻوﻟﻲ

ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺳﻴﻢﺘ االعالن ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺮﺷﻛﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻦﻴ
Uﺧﺮ

ﺷﻌﺎع ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل

SHUAA

اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

ﺮﺷﻛﺔ اإلﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ

DU

ﺗﺴﺠﻴﻞ االرباح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻲ

ﺷركة ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ

DFM

اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ

مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب

GFH

ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ وﻓﻘ ًﺎ إلﺟﺮاءات ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺮﺒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت
اﻟﻜﺒﺮﻴ

هيئة كهرباء و مياه دبي

DEWA
1

ﺮﺷاء األﺳﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ لألﺳﻬﻢ اﻟﻤﻔﺮدة
ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺮﺷاء األﺳﻬﻢ

ﺮﺷاء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ لألسهم اﻟﻤﻔﺮدة

رشاء

 20,000درﻫﻢ

رشاء

 200,000درﻫﻢ

قيمة األسهم

يجب دفع

يجب دفع

 20,000درﻫﻢ

ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول

يجب دفع المبلغ بالكامل

 20,000درﻫﻢ

قيمة العقود المستقبلية
يف السوق

ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ  %10ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاول (ﻫﺎﻣﺶ أوﻟﻲ)

بعد مرور ثالثة أشهر ويف حالة ارتفاع السعر إلى  1.25درهم:

ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﻲﻓ ﺣﺎﻟﺔ إرتفاع اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ  1.25درﻫﻢ:

اﺳﺘﻼم اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ=  20,000ﺳﻬﻢ × ( 25,000 = )1.25درﻫﻢ

اﺳﺘﻼم اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ=  200,000ﺳﻬﻢ × ( 50,000 = )1.00-1.25درﻫﻢ

ﺑﻴﻊ األسهم ﻲﻓ اﻟﺴﻮق ﺑﺴﻌﺮ  1.25درﻫﻢ

اﻟﺮﺑﺢ واﻟﻌﺎﺋﺪ =  5,000درﻫﻢ

الهامش األولي

بيع العقود المستقبلية يف السوق بسعر  1.25درهم

اﻟﺮﺑﺢ واﻟﻌﺎﺋﺪ =  50,000درﻫﻢ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر = (%25 = )20,000 \ 5,000

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر = (%250 = )20,000 \ 50,000

20,000

20,000
50,000

5,000
ﺮﺷاء األسهم

ﺮﺷاء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ لألسهم اﻟﻤﻔﺮدة
رأس اﻟﻤﺎل

ﻳﻢﺘ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻬﺎﻣﺶ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ وﺗﺮﺘاوح ﻋﺎدة ﺑﻦﻴ  ٪10إﻟﻰ ٪30

اﻟﺮﺑﺢ واﻟﻌﺎﺋﺪ

كيفية حساب الربح ؟
ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاول

فلنتخيل تغري سعر السهم من

–$100 › $110

عقد واحد =  100سهم

المثال االول
لنفرتض أنك تعتقد أن سعر السهم سينخفض يف المستقبل ،وتمكنت من بيع العقود
مقدم ًا ،وبالتالي لقد حققت مكاسب.

المثال الثاني
لنفرتض أنك تعتقد أن سعر السهم سريتفع يف المستقبل ،وتمكنت من رشاء العقود
مقدم ًا ،وبالتالي لقد حققت خسائر.

القيمة األصلية

القيمة األصلية

 x $110سهم $11,000 = 100

 x $110سهم $11,000 = 100

القيمة الجديدة

القيمة الجديدة

 x $100سهم $10,000 = 100

 x $100سهم $10,000 = 100

المكسب الذي حققته هو الفرق بني القيمتني

الخسارة الذي حققتها هي الفرق بني القيمتني

$1000

$1000

معلومات التواصل
للمزيد من المعلومات حول العقود المستقبلية لألسهم يف سوق دبي المالي ،يرجى التواصل على +971 4 305 5555
إخالء مسؤولية:
ينطوي تداول المشتقات المالية (العقود المستقبلية وعقود الخيارات وأي عقود أخرى) على مخاطر كبرية وال ُيعد مناسب ًا لجميع المستثمرين  /المتداولني .وينبغي أن يكون المستثمرون على دراية بجميع المخاطر المرتبطة بتداول
المشتقات المالية ،وأن يطلبوا المشورة من مستشار مالي أو مستشار مستقل إذا كانت لديهم أي شكوك
سوق دبي المالي ش.م.ع 2022 © .حقوق النرش
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