العقود المستقبلية
أعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” عن إطالق سوق المشتقات المالية يوم  30أغسطس
 2020وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق
المالية السعودية.
وهي عقود مالية آجلة يلتزم طرفاها بموجبها بتداول أصل معني في تاري�خ وسعر مستقبلي�ي ومحددين
مستبق ًا ،وتحدد العقود المستقبلية كمية األصل المعني وهي عقود موحدة لتسهيل التداول في
بورصة العقود المستقبلية ،وهي أحد أنواع “المشتقات المالية” ،والتي ُتعد أدوات مالية تشتق
قيمتها من األصل األساسي مثل (النفط ،القمح ،الغاز ،األسهم...الخ)
وهناك نوعان من المتداولني في العقود المستقبلية:
 .1المتداول المتحوط :هذا النوع من المتداولني يستخدم العقود المستقبلية ليحتاط ضد تقلبات
األسعار .مثال :أسعار القمح في العالم ت�تغري بشكل لحظي،و لذلك مزارع القمح تستخدم العقود
المستقلبية لضمان سعر بيع قمحها في المستقبل لتضمن ربح معلوم في المستقبل (احتاطت ضد
تقلبات أسعار القمح).
 .2المضارب :هذا النوع من المتداولني يحاول تنبؤ األسعار المستقبلية لألصول ،حيث يشرتي العقود
بناء على تنبؤاته و توقعاته لألسعار المستقبلية.
المستقبلية
ً
من أهم المميزات في العقود المستقبلية هي الرافعة المالية ،حيث يضع المتداول هامش مبدئي
من كامل قيمة العقد و ذلك يعطي المتداول فرص ربح أعلى و لكنه يرفع مستوى المخاطر كذلك.

مخاطر التداول في العقود المستقبلية:
• التداول بالهامش يزيد من مستوى المخاطر.
• الربح/الخسارة غري محدود حيث قد يخسر المتداول مبلغ أعلى من قيمة الهامش المبدئي.

العقود المستقبلية في السوق السعودي
العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي
)30
رمز العقد

SF30

المؤشر األساسي

إم تي ( 30مؤشر إم اس سي أي تداول )30

حجم العقد

 SF30 * 100ريال

أدنى حركة سعرية

 0.5نقطة مؤشر = (  50ريال)

حدود تذبذب السعر اليومية

20%

الهامش اليومي

• جميع المراكز القائمة تحدد على حسب سعر السوق على اساس سعر التسوية اليومي في نهاية
اليوم T+0
• يجب تسويه هامش التباين عن طري�ق اعضاء المقاصة لشركة مقاصة في اليوم التالي  T+1في
وقت محدد كما هو محدد في إجراءات مقاصة

سعر التسوية اليومية

يتم حساب سعر التسوية اليومية للعقود المستقبلية على سعر العقد نفسه كالتالي:
• المتوسط السعري لحجم التداول ألخر عشر دقائق ويخضع بحد أدنى  10صفقات في آخر  10دقائق
• وإذا كان هناك أقل من  10صفقات في آخر  10دقائق  ،فيستخدم السعر المستقبلي النظري 1لحساب
القيمة العادلة للعقد عند اغالق السوق

التسوية النهائية

T+02

سعر التسوية النهائية

يتم حساب سعر التسوية النهائية للعقود المستقبلية على سعر األصل األساسي نفسه كالتالي:
قيمة التسوية النهائية هي القيمة المتوسطة مقربة الى اقرب  0.5نقطة مؤشر (قيم  0.25أو 0.75
وما فوق يتم تقري�بها ألعلى) تؤخذ في كل  15ثانية أو على فرتات زمنية قد تحددها السوق المالية
من وقت آلخر من  14:00الى  15:00باإلضافة الى قيمة واحدة بعد  15:10:30من ام تي  30في يوم
التداول النهائي باست�ثناء اعلى و ادنى  3قيم .

الحد األعلى للمراكز المفتوحة

• الحد األعلى المسموح به لصافي عدد مراكز الشراء والبيع لكل الشهور مجتمعة 10,000
• يمكن للمتداولني الراغبني بتحوط اصولهم األساسية امتالك مراكز ت�تجاوز  10,000عقد تخضع
لموافقة السوق المالية عند تقديم المستندات ذات الصلة بامتالك األصول األساسية

الكسور العشرية في السعر

2

اشهر العقد (استحقاقات العقود)

الشهر الحالي – الشهر التالي – والربعي�ي التالي�ي

الصفقات المتفاوض عليها

نعم

صناع السوق

نعم

ساعات التداول

قبل االفت�تاح9:30 - 9:00 :
وقت االفت�تاح15:30 – 9:30 :

الخميس الثالث من الشهر الذي ينتهي فيه العقد ,اذا كان يوم اجازة فان يوم انتهاء العقد يكون يوم
يوم انتهاء العقد (يوم التداول األخري)
التداول السابق
مضاعف الهامش

نوع العميل

المؤسسات*

األفراد (مستوى **)1

األفراد (مستوى **)2

100%

133%

200%

 :1لمزيد من المعلومات حول طريقة حساب السعر المستقبلي النظري يرجى زيارة مرقع تداول االلكرتوني – مركز المعلومات
 :2التسعري بحسب سعر السوق  T+0و الدفع :T+12
* المؤسسات :جميع المؤسسات و الشركات باإلضافة الى المحافظ المدارة
* المحافظ المدارة ألفراد :محافظ است�ثمارية ألفراد سعودي�ي يديرها شخص مرخص له (مدير محفظة) ويتصرف فيها بحسب تقديره وفق ًا
التفاقية اإلدارة الموقعة بني الطرفني
** األفراد (مستوى  :)1العمالء االفراد المؤهلني هم اشخاص طبيعي�ي يستوفون أي من المعاي�ي األتية:

•

•
•
•

قام بصفقات في اسوق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن  40مليون ريال سعودي وال تقل عن  10صفقات في كل ربع سنة خالل 12
شهر ًا الماضية
أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية  5مالي�ي ريال خالل  12شهرا
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي
أن يكون حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة

أن يكون حاصال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معرتف بها دولي ًا
***األفراد (مستوى  :)2العمالء الذين لم يتم تصنيفهم ضمن أي من الفئات األخرى المحددة اعاله.
مضاعف الهامش :هو الرقم الذي يتم من خالله مضاعفة الحد األدنى للهامش المبدئي المطلوب من قبل مقاصة لحساب الهامش
المطلوب من قبل عضو المقاصة من عمالئه لفتح مراكز جديدة.
وننوه بأنه قبل فتح حساب تداول «المشتقات المالية» يتعني على المست�ثمر االطالع بعناية على الشروط التي تنظم قروض الهامش،
ومن المهم فهم المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الهامش فهم ًا تام ًا ،بحيث قد يت�كبد المست�ثمر في بعض األحوال خسائر تفوق
مبالغ الهامش األولي والمبلغ المضمون بالقرض الممنوح ألسباب مختلفة.
كيفية شراء وبيع العقود المستقبلية من خالل دراية المالية
يجب على المست�ثمر أن يكون لديه حساب است�ثماري خاص بالعقود المستقبلية لدى دراية ،كما يتوجب عليه قراءة الشروط
واألحكام بعناية وإيداع األموال المطلوبة لالست�ثمار بالمحفظة االست�ثمارية الخاصة بالعقود المستقبلية .لمزيد من المعلومات،
يرجى التحدث إلى مدير حسابك أو االتصال بنا على هاتف رقم 920024433

إيضاحات
وإفصاحات أخرى
عن العقود المستقبلية
إشعار هام
تـــم إعـــداد هـــذا المســـتند مـــن قبـــل شـــركة درايـــة الماليـة ،وهـي شـركة اســت�ثمارية تـم تعريفهـا كشـركة مرخــــص لهــا بموجــب الئحة
األشــــخاص المرخــــص لهــــم الصــــادرة مــــن هيئــــة الســــوق الماليــــة ،بالرتخيــــص رقــــم  08109-27ويقــــع فرعهــــا الرئيســــي علــــى شــــارع
العليــا العــام بمدينــة الريــاض .لقــد تــم إعــداد هــذا المســتند ألغــراض توفــري المعلومــات وال يشــكل عرضــًا لشــراء أو محاولــة إلقنــاع
باالشرتاك فــــي هذا المنتــــج المعـــروض ،كمـــا أنـــه يجـــب أال يشـــكل األساس لالعتماد عليـــه فـي مـــا يتعلـق بـأي عقـد أو التـزامأيـا كان
�ثماريا أكـبـــر فــــي المســتقبل أو
شـــكله أو أي مشـــورة اســت�ثمارية للعميـــل .إن شـــركة درايـــة الماليـــة تملـــك وقـــد تملـــك مركــ ًـزا اســت
ً
ـهرا الســــابقة مشــــورة مهمــــة أو خدمــــات أعمــــال
فــــي أوراق ماليــــة ذات عالقــــة .وقــــد تقــــدم أو قدمــــت خــال اإلثنــي عشــــر شـــ ً
أوراق ماليــــة لمصــــدر األوراق الماليــــة المعنيــــة أو أوراق ماليــــة ذات عالقة .قــــد يحتــــوي هــــذا المســــتند علــــى معلومــــات مبنيــــة
علــــى توقعــــات مســــتقبلية تــــم الوصــــول لهــــا بموجــــب مجموعــــة مــــن الفرضيــــات والمخاطــــر .قــــد يختلــــف األداء الفعلــــي بشــــكل
والتغي فـــي
جوهــــري عــــن المعلومــــات المبنيــــة علــــى المعلومــــات التاريخيــــة والتطلعــــات المســــتقبلية وذلــــك بســــبب االختالف
ّ
اختالفا جوهريـًا
الفرضيـــات والمخاطـــر المشـــار إليهـــا فـــي هـــذا المســـتند .تشـــمل األمثلة علـــى العناصـــر التـي مـن شـأنها أن تحـــدث
ً

بني األداء المسـتقبلي الحقيقـي والتطلعـات المسـتقبلية ألداء – علـى سـبيل المثـال ال الحصـر – الظـروف االقتصادية بشـكل عـام،
تقلـــب أســـعار الفائـــدة ،توفـــر وت�كلفـــة رأس المــــال ،تقلــــب أســــعار العملــــة ،المنافســــة فــــي ذات المجــــال مــــن قبــــل جهــــات أخــــرى،
والتغــــر فــــي السياســــات الحكوميــــة والسياســــة العامــــة ،وأي مخاطــــر أخــرى مــن شــــأنها أن تؤثــر علــى قيمــة وســعر الوحـدات؛
إن الورقـــة الماليـــة قـــد ت�كون غـــر قابلـــة للتحوي�ل الفـــوري إلـــى ســـيولة علـــى أنـــه قـــد يصعـــب علـــى المست�ثمر:
 ) 1بيـع الورقـة الماليـة أو تحويلهـا إلـى نقـد.
 ) 2الحصـــول علـــى معلومـــات موثـــوق بهـــا حـــول قيمـــة الورقـــة الماليـــة ،أو مـــدى المخاطـــر التـــي ت�كــون معرضـــة لهـــا .إن دخـــل
الورقـــة الماليـــة يمكـــن أن يتغـــر ويمكـــن اســـتخدام جـــزء مـــن رأس المـــال المسـت�ثمر لدفـــع ذلـــك الدخـــل .وعلـــى المســت�ثمر االطالع
علـى المخاطـر الرئيسـية لالست�ثمار الـواردة فـي الشـروط واألحكام .األداء السـابق ال يعكـس بالضـرورة العوائـد المسـتقبلية .يجـب
علـى المسـت�ثمر عـدم االعتماد علـى هـذا المسـتند أو علـى أي معلومـات مبنيــة علــى تطلعــات مســتقبلية والمبنيــة علــى نظــرة
درايــة الحاليــة للمســتقبل .قيمــة األوراق الماليــة والدخــل الناتــج عنهــا قابــل للتغري و االرتفاع والهبــوط وســعر األوراق الماليــة
خاضعـا لعـدة مخاطـر
�ثمارا
ال يعــــد التزامـًـــا علـــى درايـــة أو أي مـــن شـــركاتها التابعـــة .و يعـد االست�ثمار فـي العقود المستقبلية است
ً
ً
است�ثمارية وعلــــى ســــبيل المثــــال ال الحصــــر ،أن قيمــــة الورقــــة الماليــــة فــي حــــال تموي�ل االست�ثمار بهــا يمكـن أن ت�تعرض النخفاض
مفاجـــىء وكبـــر قـــد يـــؤدي لخســـارة تســـاوي المبلـــغ المسـت�ثمر وأن خســـارة المسـت�ثمر قـــد ال تقتصـــر علـــى كامـــل المبلـــغ الـــذي
است�ثمره أو أودعـــه أصالً ،وأنـــه قـــد يضطـــر إلـــى دفـــع المزيـــد .إن المعلومـــات المضمنـــة فـــي هـــذا المســـتند ،هـــي لغـــرض التعريـــف
بهـــذا المنتـــج فقـــط .وينبغـــي علـــى المست�ثمري�ن أخـــذ المشـــورة مـــن مستشـــاريهم القانوني�ي والمالي�ي أو المختصيـــن بالضرائـــب،
قبـــل االسـت�ثمار فـــي المنتـــج المعـــروض ،وذلـــك مـــن أجـــل ت�كوي�ن قـــرار مســـتقل فـــي مـــا يتعلـــق بالمالءمة والنتائج المرتتبة علـــى
أي قـرار است�ثماري يتخذونـه .وننـوه هنـا ،أنـه ال يمكننـا أن نعطـي أي ت�أكيد بخصـوص أي است�ثمار محـدد علـى أنـه يمكـن أن يكـون
مربحـا لعميـل أو للمحفظـة االست�ثمارية لعميــل محتمــل .وبصفــة خاصــة ،فــإن هــذا المســتند ،لــم يتــم إعــداده
مالئما أو
مناسـبا أو
ً
ً
ً
ليناســــب األهــداف االس ـت�ثمارية أو الوضــــع المالــــي أو االســتعداد لقبــــول المخاطــــر أو االحتياجــات األخــرى ألي شــــخص يمكــــن أن
يطلع على هذا المستند .كمــــا يجــــب عــــدم نشــــره خــــارج نطــــاق الوالية القضائيــة للمملكــة العرب�ية الســعودية إذ مــن
يتلقــــى و/أو ُ
الممكــــن أن يكــــون توزيعــــه هنــــاك مخالفـًـــا للقانــــون .وي�جب علــــى األشخاص الذيــــن يحصلــــون علــــى هــــذا التقريـــر ،أن يكونــــوا علــــى
درايــــة بمثــــل هــــذه القيــــود وااللتزام بــــأي قيــــود مــــن هــــذا القبيــل .وبقبــول هــــذا التقريــر ،فــإن مســــتلم التقريــر يوافــق علــى أن
يكــــون ملزمــًــا بالقيــــود المذكــــورة آنفـًــا .فـــي حـــال وجـــود أي اختـالف بـني هـذا المسـتند والشـــروط واألحكام فـإن المرجـع فـي ذلـك
يكـــون فــــي مــــا نصــــت عليــــه الشــــروط واألحكام .المعلومــــات التــــي يتــــم ذكرهــــا هنــــا قابلــــة للتعديــــل ،التغيــــر ،التحديـــث ،التدقيـــق،
المراجعـــة ،واالســت�كمال فـــي أي وقـــت ودون الحاجـــة ألي نـــوع مـــن اإلخطار والتبليـــغ.
ال تقــــدم شــــركة درايــــة الماليــــة ،مدرائهــــا ،موظفيهــــا ،شــــركتها األم ،أو أي شــــركات تابعــــة أي ضمانــــات أو تعهـــدات أو إقـــرارات
بشـــكل صريـــح أو ضمنـــي ،كمـــا أنهـــا ال تفـــرض أي مســـؤولية قانونيـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة ت�تعلـــق بدقـــة ،اكتمـــال ،أو مناســـبة
المســـتند أو المنتـــج ألغراض المســت�ثمر .هـــذا المســـتند وكافـــة المعلومـــات الـــواردة فيـــه غيـــر قابـــل للنســـخ أو التوزيـــع أو إعـــادة
الطباعـة دون الحصـول علـى موافقـة خطيـة مسـبقة مـن قبـل شـركة درايـة الماليـة .شـركة درايـة الماليـة وبموجـب هـذا المسـتند
ال تقـدم وال يتعـن النظـر لهـا علـى أنهـا تقـدم أي خدمـات استشـارية قانونيـة أو ماليـة أو غـري ذلـك بموجـب هـذا المسـتند .لضمـان
الفهـــم الكامـــل والمناســـب لخدمـــة العقود المستقبلية ولقيـــاس مـــدى مالئمة المنتـج لرغبـــات المسـت�ثمر ،ننصـح باللجـوء ألشخاص
مهنيـــا فـــي مجـــال القانـــون أو االستشـــارات الماليـة بحســـب مقتضـى الحـال.
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