
يمّثل إطالق سوق المشتقات المالية أحدث الخطوات المعتمدة في إطار خطط تطوير 
المالية  المشتقات  تتيح  )تداول( لتصبح سوقًا مالية متقّدمة.  المالية السعودية  السوق 

النمو، كما  للمستثمرين فرصًا واعدة للدخول في قطاع االقتصاد السعودي متسارع 
تزّودهم بأدوات التحّوط التي من شأنها زيادة فعالية إدارة المخاطر. 

المشتقات  سوق 
المالية

المشتقات المالية تعمل على تنويع الفرص للمستثمرين. حيث 
يمكن استخدام منتجات المشتقات المالية لتنويع المحافظ 
االستثمارية و استخدام خاصية التحوط للحماية من مخاطر 

انخفاض األسعار.

وقد قامت تداول وهيئة السوق المالية بوضع قواعد 
تنظيمية لتقليل مخاطر تداول المشتقات المالية. كما ستقوم 
تداول بتوفير المعلومات للتأكد من أن المستثمرين على دراية 

تامة بفوائد ومخاطر تداول المشتقات المالية قبل اتخاذ أي 
قرارات استثمارية.

ما هي المزايا 
والفوائد التي 

المشتقات  تقّدمها 
المالية؟ 

ما هي المنتجات التي ستكون متوفرة في السوق؟ 
سوف تطرح العقود المستقبلية لمؤشر )إم تي 30( كأول منتج توفره تداول وهو عقد من عقود 

المؤشرات المستقبلية حيث يقوم بتتبع مؤشر )أم أس سي آي تداول 30( أو )إم تي30( الذي يوفر 
للمستثمرين معيارا ألكبر األوراق المالية المدرجة وأكثرها سيولة.

تعمل تداول على إضافة المزيد من منتجات المشتقات المالية وفئات األصول مع الوقت استنادًا إلى 
متطلبات السوق وجهوزيتها. وتشمل تلك المنتجات العقود المستقبلية لألسهم المفردة وعقود 

الخيارات للمؤشرات وعقود الخيارات لألسهم المفردة.

 المشتقات هي عقود تتم بين طرفين حيث تشتق هذه العقود 
قيتمها من سعر أصل أساسي, وهذه العقود مقيدة بوقت و سعر 

محددان في العقد لتسليم األصل األساسي حيث تتم التسوية 
نقديًا في تاريخ مستقبلي. اكثر األصول شيوعًا هي األسهم 

والعمالت والسندات والسلع ومؤشرات السوق.

ما هي المشتقات 
المالية؟ 



كيف قامت تداول بإطالق سوق المشتقات المالية؟ 
جاء إطالق سوق المشتقات المالية في تداول نتيجة سلسلة من التحسينات المكثفة للسوق شملت نظام 

التداول وخدمات ما بعد التداول إضافة إلى التحسينات على القوانين التنظيمية. ومن بين أهم التحسينات كان 
ترخيص شركة مركز مقاصة األوراق المالية )مقاصة( والتي تعمل على تحسين ادارة المخاطر في السوق من خالل 

استحادث آليات جديدة لتأكيد اكتمال التسوية ووفاء جميع األطراف بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات في السوق، 
مما يعزز البنيه التحتية الحالية للسوق ويزيد من كفائتها التشغيلية.

كيف يتم التداول في سوق المشتقات المالية؟ 
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التواصل مع أحد أعضاء سوق المشتقات المالية لفتح 
حساب تداول في سوق المشتقات المالية

سيتم تسجيل التداول للمقاصة والتسوية من قبل شركة مركز 
مقاصة األوراق المالية )مقاصة(

تسجيل طلب شراء أو بيع لعقد مشتقات مالية لدى 
عضو السوق

ستتم تسوية أي ربح أو خسارة ناجمة عن تغّير سعر السوق 
على أساس يومي

في حال تم إغالق مركز مالي، فسيتم تعديل أي هامش ربحي متعلق بذلك 
المركز بعد أي ربح أو خسارة في حسابك لدى الوسيط 

بالنسبة للمستثمرين الذين يحتفظون بالعقد حتى أجل استحقاقه، فإن شركة 
)مقاصة( ستقوم تلقائيًا بتسوية العقد، علمًا أنه ستتم تسوية الفرق بين سعر عقود 

المؤشرات المستقبلية وسعر انتهاء العقد إما بدفعة نقدية أو إيصال. 

سيتم تسجيل وتنفيذ التداول في حال توافر سعر ُمطابق

لمزيد من المعلومات حول التداول، ُيرجى زيارة مركز المعلومات على موقعنا اإللكتروني. 

اتصل بنا
للمزيد من المعلومات، نرجو زيارة الموقع اإللكتروني tadawul.com.sa أو التواصل معنا على الرقم 966920001919+ أو على عنوان 
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