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 أحكام عامة .1
ي املشتقات على أعضاء سوق يجب التي  ،شتقاتامل جراءات تداول وعضويةإلى تحديد إ تهدف هذه الوثيقة -1-1 ومتداول

 في شأناإلجراءات املتبعة من قبل السوق و  شتقاتامل وعضويةقواعد تداول  بأحكام لاللتزام اتباعهااملسجلين املشتقات 

 .(والعقود املستقبلية للمؤشرات العقود املستقبلية لألسهم املفردة) منتج املشتقات املدرج

إما بناًء على طلب تتلقاه من هذا الشخص أو بمبادرة  من تطبيق أحكام هذه اإلجراءاتيجوز للسوق أن تعفي أي شخص  -2-1

 منها.

 لقرار اعتمادها.تكون  -3-1
ً
 هذه اإلجراءات نافذة وفقا

ستخدمة في قواعد السوق"، اإلجراءاتكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه ي -4-1
ُ
 املعاني املبينة في "قائمة املصطلحات امل

ا لم ميقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه املعاني املوضحة إزاء كل منها،  ولغرض تطبيق أحكام هذه اإلجراءات،

 :سياق النص بغير ذلكيقض 

 

 قويم  واملتضمن على االستحقاقات املتاحة موقع السوق اإللكتروني فييقصد به التقويم املنشور  :املشتقات تداول  ت

 كل عقد. انتهاء وتاريخ

  :قيمة العادلة  .املفردةقبلية لألسهم للعقود املست ةاملفتوح كز ار املإلغالق  السوق السعر الذي تحدده يقصد بها  ال

 يتمثل في سهم أساس ي أصلقيمة  منة قيمتها مشتق يقصد بها عقود مستقبلية :املفردة لألسهم املستقبلية العقود 

 منظمة أخرى.  مالية في السوق أو في سوق  مدرج

 مؤشريتمثل في  س يأساأصل قيمة  منة قيمتها مشتق يقصد بها عقود مستقبلية :للمؤشرات املستقبلية العقود.  

 ملواصفات منتج املشتقات املدرج  :انتهاء الصالحية تاريخ 
ً
التاريخ الذي يتم فيه تسوية منتج املشتقات املدرج وفقا

 .ذات العالقة

 

إلى نظام تداول  .2  املشتقات الدخول 
التي باملتطلبات  -في جميع األوقات -االلتزام املشتقات عند الدخول إلى نظام تداول  املشتقات سوق أعضاء يجب على  -1-2

 السوق من وقت آلخر.  اتحدده

 يجب على عضو سوق املشتقات الحصول على شهادة نظام إدارة األوامر الفنية من السوق. -2-2

 

  اتاملنتج .3

  :ستقبليةامل عقودال -1-3

 مواصفات املنتج -1-1-3

ر جميع مواصفات منتجات املشتقات املدرجة  .3.1.1.1
َ

 موقع السوق اإللكتروني. علىُتنش

 

 االستحقاقات إنشاء -2-1-3

   في مواصفات منتج املشتقات املدرج. موضحانتهاء صالحيته  تاريخو  كل عقد تداول يكون استحقاق  .3.1.2.1

تقويم تداول  في موقع السوق اإللكتروني علىاملتاحة الستحقاقات لانتهاء الصالحية  تاريخُينشر  .3.1.2.2

  املشتقات.

  الحالي.نتهاء صالحية العقد ا لتاريخالتداول التالي الجديدة متاحة في يوم  االستحقاقاتتكون  .3.1.2.3
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 املنتج ر يتسع .4
  :ستقبليةاملعقود ال 1-4

املدخلة خالل على العروض والطلبات  يكون املزاد بناءً و من خالل مزاد للعقود املستقبلية.  السوق  ُتفَتتح :افتتاح 1-1-4

 و  9:30:00متغير بين على أساس  السوق وُتفتتح  افتتاح املزاد.
ً
 لكل يوم 9:30:30صباحا

ً
 . تداول  صباحا

 على أولوية السعر والوقت. تتم عملية املطابقة بناءً  :اليومي التداول  2-1-4

 خر صفقة.سعر آ اغالق: 3-1-4

ح تفصتحددها و يتم حساب سعر التسوية اليومي للعقود املستقبلية بناًء على منهجية  :اليومي التسوية سعر  4-1-4

 عنها السوق في مواصفات منتجات املشتقات املدرجة على موقع السوق اإللكتروني. 

ح عنها تحددها وتفصللعقود املستقبلية بناًء على صيغة  النهائييتم حساب سعر التسوية  :النهائي التسوية سعر  5-1-4

 السوق في مواصفات منتجات املشتقات املدرجة على موقع السوق اإللكتروني.

قبل السوق في  منعنه واالفصاح العقود املستقبلية لتغيير سعر الحد األدنى يتم تحديد  :السعر تغير  وحدة 6-1-4

 موقع السوق اإللكتروني.على مواصفات منتجات املشتقات املدرجة 

 أوقات التداول  .5
درجةمنتجات تداول يكون  1-5

ُ
 استثناء العطالت الرسمية في اململكة. ب الخميس،يوم األحد إلى يوم من  املشتقات امل

  .على االستحقاقات املتاحة فقط تداول املشتقات تقويم يحتوي   2-5

 .موقع السوق اإللكتروني في تداول املشتقات تقويمعلى رات تغييأي  ُتنشر  3-5

 : اآلتيفي الجدول  ةالتداول تسلسل الجلسات املحدديتبع يوم  4-5

 

 (:1الجدول )

 )وفق التوقيت الرسمي في اململكة(  ملنتج املشتقات املدرج الجدول الزمني الجلسة 

 الجلسة األولى:

 مزادقبل االفتتاح )ما 

 (االفتتاح

9:00 - 9:30 

 

 الجلسة الثانية:

 تنفيذ - مفتوح السوق 

9:30 - 15:30 

 

 الجلسة الثالثة:

 السوق مغلق

15:30- 16:00 
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 األمر وإلغاؤه وتعديل صالحية ،.والثانية األولىتين الجلسخالل  وتعديل وإلغاء األوامر تمرير  يجوز لعضو سوق املشتقات 5-5

الثانية  الجلستينخالل نفذة املتعطيل األوامر غير  سوق املشتقاتلعضو يجوز  كذلك، السوق مغلقكون يعندما 

 .والثالثة

6-5  
ُ
قبل ما  جلسة خالل حسب السعر(بمحدد )عرض السوق  ي سعر  ى عند مستو مجّمعة بحسب السعر ض األوامر عرَ ت

 .     (مزاد االفتتاحاالفتتاح )

    تنفيذ. –سوق مفتوح ال :الثانية ةخالل الجلسق األوامر ُتطابَ  7-5

  األولى بشكلالجلسة  نتهاءاوقت السوق حدد ت 8-5
ً
من هذه  (1الجدول ) فيبعد الوقت املحدد ثانية  30خالل متغير يوميا

 .اإلجراءات

)على سبيل  واملنظمة العادلة السوق  ظروف لضمان وذلك ؛لصيانةإلى االحاجة  في حالأي جلسة لسوق تعليق تداول ل 9-5

ر  ،ساسية(فر األصول األ اعدم تو  املثال:
َ
 .بذلكن و املشارك وسُيخط

 قنوات إدخال األوامر .6
 من خالل القنوات اآلتية: ال إاألوامر  ال يجوز إدخال 1-6

 املسجلين إلدخال األوامر.املشتقات  : القناة املخصصة ملتداوليTقناة  1-1-6

 سوق : القناة املخصصة للعمالء إلدخال األوامر من خالل املواقع والتطبيقات اإللكترونية ألعضاء Iقناة  2-1-6

  .املشتقات

 : القناة املخصصة للعمالء إلدخال األوامر من خالل جهاز الصراف اآللي.Aقناة  3-1-6

 : القناة املخصصة للعمالء إلدخال األوامر من خالل املكاملات الهاتفية.Vقناة  4-1-6

 (.SMS: القناة املخصصة للعمالء إلدخال األوامر من خالل الرسائل القصيرة )Sقناة  5-1-6

 ): القناة Gقناة  6-1-6
ً
 بناًء على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقا

ً
 Algorithmicاملخصصة إلدخال األوامر آليا

Trading.) 

 أي قناة أخرى تحددها السوق من وقت آلخر. 7-1-6

( 6.1.2ناة املشار إليها في الفقرة )تطبيق املعيار الثنائي للتحقق من الهوية في استعمال الق سوق املشتقاتيجب على عضو  2-6

 ستثنى من هذا اإلجراء األوامر املباشرة. يذه اإلجراءات، و من ه

 أنواع األوامر .7
 أمر محدد 1-7

األوامر في  متاحأفضل سعر  إذا كان األمر املحدد )من خالل خفضه للمشتري أو رفعه للبائع(تنفيذ  سعر ل ُيعد   1-1-7

هناك إذا لم يكن ذ األمر بالسعر املحدد ينف  و  من السعر املحدد لذلك األمر.حسب الحال( باملقابلة )أعلى أو أقل 

 أفضل سعر في األوامر املقابلة.

 إلى نظام تداول  هدخولبحسب أولوية  ألمر ل( من هذه اإلجراءات 7-1-1سعر التنفيذ املشار إليه في الفقرة )ل ُيعد   2-1-7

        .املشتقات

هذه كون توقد  ،ةاالفتراضير االفتتاح اسعأ آخر  على األولىجلسة الاملشاركة في املحددة يمكن تنفيذ األوامر  3-1-7

  األمر.    لهذا أفضل من السعر املحدد  األسعار 

 أمر سوق  2-7

 .لن يتم مطابقتهلكن و أمر السوق في الجلسة األولى إدخال يمكن  1-2-7

( ذ أمر السوق ينف   2-2-7
ً
 أو جزئيا

ً
من أمر السوق املنفذ نفذ املل الجزء غير يحو  و  ،في الجلسة الثانية واحدبسعر  )كليا

 
ً
 . الجزء املنفذإلى أمر محدد بسعر جزئيا

 تدخل أوامر السوق في تكوين أسعار االفتتاح االفتراضية. 3-2-7



 
                                                                                                                              6 

4-2-7  
ُ
 متاحاألمر حسب بعرض السوق وال يكون  ،(حسب السعرب عرض السوق )في أوامر السوق  ضعرَ ت

ً
 الجلستين أثناءا

 .والثالثة األولى

 مطابق غير  قائمسوق مر أ أيى لغ، يالثانيةالجلسة نهاية عند  5-2-7
ً
 جزئي أو كليا

ً
 .ا

 مرواشروط األ  .8
  يجوز أن 1-8

ً
 : ةط اآلتيوالشر أحد بيكون األمر مشروطا

1-1-8 ( ء   بمجرد أن يصبح متاحيعني تنفيذ (: FoKالتنفيذ أو اإللغا
ً
 األمر كامال

ً
 ،وفي حال عدم تحقق ذلك .للمطابقة ا

 يلغى األمر على الفور. ويجب مراعاة اآلتي:

 الشرط متاح ألوامر السوق واألوامر املحددة. 1-1-1-8

 الثالثة.و األولى الجلستين الشرط غير متاح في  2-1-1-8

 يعني تنفيذ األمر جزئي (:FaKالتنفيذ واإللغاء ) 2-1-8
ً
 على األقل بمجرد أن يصبح متاح ا

ً
وفي حال عدم تحقق  .للمطابقة ا

 تي:يلغى األمر )أو الجزء غير املطابق( على الفور. ويجب مراعاة اآل ،ذلك

 الشرط متاح ألوامر السوق واألوامر املحددة. 1-2-1-8

 الثالثة.و األولى  تينالجلسالشرط غير متاح أثناء  2-2-1-8

فَص  .األمر ةكمي جزء من عن يعني اإلفصاح :الكمية الخفية 3-1-8
ُ
 جزءح عن ، ُيفَص ح عنهوعند مطابقة الجزء امل

 يجب مراعاة اآلتي:و  .من األمر ذاته مماثل

 .ةاالفتراضي االفتتاح راسعأفي حساب كامل كمية األمر الخاضع لهذا الشرط ب حَس تُ  1-3-1-8

 الشرط متاح لألوامر املحددة. 2-3-1-8

 مر واصالحية األ  .9
 : حسب اآلتيب، وذلك إدخالها عنديجب تحديد صالحية األوامر  1-9

 يعني  :الجلسة األولى 1-1-9
ً
 األولىجلسة الخالل  األمر  رُيمر  على أن  ،األولىجلسة النهاية حتى أن األمر صالح للتنفيذ كليا

  .اليومنفس في 

  للتنفيذ صالح األمر  أن يعني: يوم 2-1-9
ً
 الثانية. جلسةال حتى نهاية كليا

 حتى ) للتنفيذ صالح األمر  أن يعني (:GTCه )ئصالح حتى إلغا 3-1-9
ً
 من تاريخ تمريره.30كليا

ً
   ( يوما

  للتنفيذ صالح األمر  أن يعني (:GTDصالح حتى تاريخ معين ) 4-1-9
ً
 ( 30)تاريخ معين، وبحد أقص ى  حتى كليا

ً
 من يوما

  .تمريره تاريخ

 األوامرتمرير متطلبات  .10
 : اآلتيةاملتطلبات  يتستوفاملشتقات إلى نظام تداول املمّررة  أن األوامر من التأكد  املشتقات على عضو سوق يجب  1-10

( من هذه 4)املشار إليها في القسم )املعتمدة وحدة تغير السعر من مضاعفات  السعر أن يكون : السعر تغير وحدة 1-1-10

 .(اإلجراءات

 متطلبات حدود التذبذب املشار إليها في ال: أن يكون ذبذبالت حد 2-1-10
ً
املشتقات منتجات مواصفات سعر مستوفيا

   .ذات الصلة املدرجة

 من وقت آلخر.  السوق تنشرها أي متطلبات إضافية  3-1-10

 

 تعديل وتعطيل وإلغاء األوامر .11
 تعديل األمر: 1-11
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( 4 الظاهرة( الكمية 3( الكمية 2سعر ( ال1 :من حيث بعد تمريرهاألمر تعديل املشتقات يتيح نظام تداول  1-1-11

  الصالحية.

ل للمتطلبات  2-1-11  ( من هذه اإلجراءات. 10في القسم ) الواردةيخضع األمر املعد 

 : االتيالجدول  وفق ( من هذه اإلجراءات(12)املشار إليها في القسم ) أولويته فيتعديل األمر  يؤثر  3-1-11

 (: 2الجدول )

 النتائج املتعلقة باألولوية الجلسات املجال املعدل

 يؤدي ذلك إلى فقدان األولوية الثانيةالجلسة الجلسة األولى و  السعر

 الزيادة تؤدي إلى فقدان األولوية - الثانية الجلسة الجلسة األولى و  الكمية الكلية 

 يؤدي إلى فقدان األولوية ال  االنخفاض -

 الزيادة تؤدي إلى فقدان األولوية - الجلسة األولى والجلسة الثانية  الكمية الظاهرة 

 التحديث يؤدي إلى فقدان األولوية -

 االنخفاض ال يؤدي إلى فقدان األولوية -

ملدة الزمنية الجلسة األولى والجلسة الثانية والجلسة  ا

 الثالثة

 األولويةال يوجد تغيير في 

 إلغاء األمر:   2-11

 . نفذةاملاألوامر غير  إلغاءاملشتقات نظام تداول يتيح 

 تعطيل األمر:  3-11

 . نفذةاملتعطيل األوامر غير املشتقات يتيح نظام تداول  1-3-11

 ال يمكن تنفيذ األمر املعطل. 2-3-11

 ( من هذه اإلجراءات( عند تعطيله.12يفقد األمر أولويته )املنصوص عليها في القسم ) 3-3-11

 املشتقات  يبقي األمر املعطل في نظام تداول  4-3-11
 

 ،تنشيط األمر عنداملسجل. و املشتقات ط من متداول إلى أن ُينش

 ( من هذه اإلجراءات.10في القسم ) الواردةاملتطلبات استيفاء يجب 

 تنفيذ األوامر .12
ووقت دخولها إلى نظام  ،وسعرها ،شراء()بيع أو  بناًء على نوعهااملشتقات إلى نظام تداول عند تمريرها األوامر  فتصن   1-12

 .          املشتقات تداول 

د2-12  سع األعلىالشراء  أمر  ىُيعطو  .املشتقات ووقت دخوله إلى نظام تداول  ،على سعره بناءً أولوية األمر  تحد 
ً
أعلى. أولوية  را

 سعاألقل  بيعال أمر وعلى العكس، ُيعطي 
ً
 . أولوية أعلى را

 دائ أعلى السوق أولوية وامر يكون أل  3-12
ً
 . ما

ذو  ،املشتقات إلى نظام تداول  اقت دخولهفق و و نفسه السعر ب املمّررةترتيب أولوية األوامر يكون  4-12  عند تمريرهااألوامر  تنف 

  في البداية
ً
 . أوال

 . ةخالل هذه الجلس االفتراضية أسعار االفتتاححساب في األولى جلسة الفي  املمّررةاألوامر  تساهم 5-12

 :حسب اآلتيب االفتراضية أسعار االفتتاحالسوق سب تتح 6-12

 .منتجات املشتقات املدرجةمن  هايمكن تداول تيال كميةالالحد األقص ى من  سعر املشتقات  نظام تداول يحدد  1-6-12

قل حد أالسعر الذي يترك املشتقات نظام تداول يحدد ، نفسها أو أكثر يتداوالن الكميةإذا كان هناك سعران  2-6-12

 غير املطابقة بهذا السعر.  منتجات املشتقات املدرجةوهو عدد  ،أدنى متبقي

 :اآلتيوفق  السعر املشتقات نظام تداول يحدد  ،الحد األدنى املتبقيبنفس سعران أو أكثر  ُوجدإذا  3-6-12

 على سعر األ  1-3-6-12
ً
 الشراء فقط. طرف الكمية غير املطابقة في  توازن عند عدم  ا

 قل سعر األ 2-3-6-12
ً
 البيع فقط. طرف الكمية غير املطابقة في  زن تواعند عدم  ا
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 عدم توازن الكمية غير املطابقة في الطرفين )البيع والشراء(. ( عند2.3.6.12( و)1.3.6.12متوسط أسعار ) 3-3-6-12

 . اإلمكان بحسبأقرب وحدة تغير السعر  إلىب متوسط السعرين يقرّ و 

 (: 3الجدول )

  (:للجلسة األولى) االفتراضية أسعار االفتتاح يقدم املثال التالي حساب

كمية الشراء 

 املتراكمة

كمية 

أمر 

 الشراء

الحد األقص ى  كمية البيع املتراكمة كمية أمر البيع السعر

للكمية 

 املتداولة

الحد 

األدنى 

 املتبقي

  1.08 300 600   

100 100 1.07 100 300 100 200 

100 0 1.06 100 200 100 100 

200 100 1.05 100 100 100 100 

500 300 1.04     

أسعار متعددة، ينتج عن وجود إلى . ونظًرا )100في املثال أعاله، هناك ثالثة أسعار يمكنها إنتاج العدد األقص ى من التداول وهو )

سعودي. ولعدم توازن الكمية غير املطابقة في نفس الطرف  لاير) 1.06(سعودي و لاير )1.05( :ناسعر حساب الحد األدنى املتبقي 

 مقرّ ، فإن سعر االفتتاح سوف يكون متوسط السعرين، لسعرينإلى ابالنسبة 
ً
+  1.06إلى أقرب وحدة مستخدمة لتغير السعر. ) با

 .)1.06(ب إلى ُتقرّ  1.055= 2 /( 1.05

زمة التعديالت إجراء للسوق 7-12
ّ

  السوق  مستوى  على االفتتاح سعر  على الال
ً
 ما وفق محدد درجامل اتشتقامل ملنتج أو  كامال

  تراه
ً
 .مناسبا

 يُ 8-12
َ

 املدرجة املشتقات منتجاتكمية  التي تعني ،فتراضيةاال غالق اإل و  االفتتاحكمية إلى جانب  فتراض ياال فتتاح اال سعر ر نش

 التي يمكن تداولها بهذا السعر.   

مع أوامر نتج عن تطابقها صفقة شترط أن يتكون ويُ  ،هو سعر االفتتاح األولىجلسة للاألخير  االفتراض يسعر االفتتاح 9-12

في كما هو محدد سعر االفتتاح هو السعر املرجعي فإن ، افتراض ي سعر افتتاح   يتكون إذا لم و  .عادية واحدة على األقل

 .من هذه اإلجراءات (15.2)الفقرة 

 تُ  10-12
َ
 . الثانيةجلسة الو  األولىجلسة الفترة التطابق بين في  ةاملمّررض األوامر رف

إذا كان و معه. يطابقه أمر مقابل  من وجود املشتقاتيتأكد نظام تداول  ،الثانيةجلسة الأمر جديد أثناء تمرير عند  11-12

 
ً
 فوري مرذ األ ينف  وحتى أو أكثر.  ةواحد صفقةتتكون  ،يللتنفيذ الفور األمر قابال

ً
 :األمرأن يكون يجب ، ا

 أمر سوق مع وجود أوامر متاحة في الجانب املقابل.  1-11-12

 أمر  2-11-12
ً
 محدد ا

ً
 . هأو يساويأقل عرض شراء بسعر أعلى من لل ا

 أمر  3-11-12
ً
 محدد ا

ً
 . هأو يساوي طلببيع بسعر أقل من أعلى لل ا

12-12  
ً
 جزئيأو  يمكن تنفيذ األوامر كليا

ً
عند وقد ينتج عن األوامر املحددة العديد من الصفقات الجزئية بأسعار مختلفة  ،ا

السعر الثاني في  ى أن يكون مستو  شترطويُ  ،الجديد لألمر املحدد مقابل سعر  ى مستو أول كمية كافية عند  عدم وجود

 تستمر العملية في نطاق السعر املحدد لألمر.، و نطاق السعر املحدد

على سبيل املثال: قد ينتج عن األمر تنفيذ جزئي عند ، و أوقات مختلفة فيعدة مرات املحدد  مر أل ذ ايمكن أن ينف   13-12

 الباقي في مرحلة الحقة قبل انتهاء صالحيته.الجزء يمكن تنفيذ  في حين ،الدخول 

 : الجلسة الثانيةتحديد السعر في اآلتية األمثلة توضح  14-12

 املقابل: الطرف في  كمية كافيةذات  أمثلة على أوامر  1-14-12

 :(4)الجدول 

 لتنفيذ الكامل على أفضل مستوى سعري:اإلى إيضاح املثال التالي  يهدف

  .عقد (100)بيع أمر سوق ل عند تمرير  الطلباملحددة فقط في جانب  األوامر اآلتي املثال يتضمن 
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 عرض طلب

 السعر الكمية السعر الكمية

200 85   

400 84   

1000 83   

  (85)بسعر  (100)ع ياملبمما ينتج عنه التنفيذ التالي:  ،للطلبتنفيذ أمر البيع مقابل أعلى حد النتيجة: 
ً
 سعودي رياال

ً
 . ا

 :(5)الجدول 

 التنفيذ الكامل على مستويات مختلفة للسعر:  اآلتي يوضح املثال 

  (83)بسعر  عقد (1000( بيعأمر  عند تمرير  الطلباألوامر املحددة فقط في جانب اآلتي املثال يتضمن 
ً
 سعودي رياال

ً
 .ا

 عرض طلب

 السعر الكمية السعر الكمية

200 85   

400 84   

1000 83   

  (85)بسعر  درجم اتشتقم منتج (200)بيع  النتيجة:
ً
 سعودي رياال

ً
  (84)بسعر  عقد (400)، وا

ً
 سعودي رياال

ً
، وبيع الكمية املتبقية ا

  (83)بسعر  عقد (400)
ً
 سعودي رياال

ً
 .ا

 املقابل: الطرف في  ةكافيغير كمية ذات  على أوامر  أمثلة 2-14-12

 :(6) الجدول 

                                      .عقد (2000)بيع أمر سوق ل عند تمرير  فقطالطلب على أوامر محددة في جانب اآلتي يحتوي املثال 

 عرض طلب

 السعر الكمية السعر الكمية

200 85   

400 84   

1000 83   

  (85)بسعر  عقد (200)النتيجة: بيع 
ً
.سعودي رياال

ً
أمر ل حو  عند ذلك ي ،سعرفي أفضل مستوى للتنفيذ كمية ال عدم إتاحةلو  ا

  (85)بقيمة  (1800) لـإلى أمر بيع محدد  متبق   عقد (1800)السوق 
ً
 سعودي رياال

ً
 . ا

 :(7)الجدول 

  (82) بسعر  عقد (2000)بيع أمر السوق ل عند تمرير  فقط طلبالعلى أوامر محددة في جانب  اآلتي املثاليحتوي 
ً
 سعودي رياال

ً
 .  ا

  (82) بسعر  درجمشتقات ممنتج  (2000)بيع ل أمر جديد 
ً
 رياال

 عرض طلب

 السعر الكمية السعر الكمية
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200 85   

400 84   

1000 83   

  (85)بسعر  (200)النتيجة: بيع 
ً
،سعودي رياال

ً
  (84)بسعر  (400)وبيع  ا

ً
،سعودي رياال

ً
  (83)بسعر  (1000)وبيع  ا

ً
 سعودي رياال

ً
 عند ا

 يحل األمر املحدود  ،للتنفيذكمية العدم إتاحة 
ً
  (82)في جانب البيع بسعر  متبق   عقد (400)محل تلقائيا

ً
 سعودي رياال

ً
  .  ا
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 اململوكةللمراكز األعلى الحد  متطلبات .13

  منشور في موقع السوق اإللكتروني.  ما هو  وفقعميل لكل  اململوكةللمراكز  األعلى الحدللسوق فرض 

 املفتوحةاملراكز  .14

مع  املفتوحةاملراكز جميع عن بمعلومات عضو سوق املشتقات تزويدها أي ن تطلب من أ -وقتفي أي  –يحق للسوق  1-14

زمة. 
ّ
 التفاصيل الال

على سبيل املثال ال )في الحاالت اآلتية  معين مفتوحمركز يحق للسوق أن تطلب من عضو سوق املشتقات إغالق  2-14

 : (الحصر

 مواصفات منتج املشتقات املدرج. السوق فياملراكز اململوكة الحدود التي يحددها في حال تجاوز  .أ

 كز املفتوحة. اتتطلب إغالق املر  املفردة على العقود املستقبلية لألسهماملصدر إجراءات كانت في حال  .ب

  من قبل أعضاء سوق املشتقات أو املستثمرين. املخاطرة  ملعايير  تجاوزاتحددت السوق أو حدد مركز املقاصة أي  إذا .ج

على عضو سوق املشتقات تسليم املعلومات يجب ، لعميل فردي املفتوحةاملراكز اإلفصاح عن بعند طلب السوق 3-14

 السوق. تم إشعاره بها من قبل خالل الفترة الزمنية التي 

  لتذبذبحدود ا .15
 حدود التذبذب اليومية1-15

منتجات املشتقات ذ األمر على ينف   ،( من هذه اإلجراءات12في القسم ) مع مراعاة املتطلبات املنصوص عليها 1-1-15

وتكون صالحة خالل  ،هذه الحدود مقابل السعر املرجعي دحد  تُ و  ،ضمن حدود التذبذب اليومية املدرجة بسعر 

 يوم التداول.

 .األساسية غالق لألصول سعر إ السعر املستقبلي االفتراض ي آلخر لليوم األول ألي عقد جديد هو السعر املرجعي  2-1-15

 ويتم حساب السعر املستقبلي االفتراض ي حسب املعادلة اآلتية:

 

 

 

 

 

 بحيث

Spot  السعر الحالي/ سعر األصل األساس ي 

r ةالفائد معدل 

DivYield   األرباحالعائد من توزيعات  

TTE  العقد بالسنوات انتهاءالوقت املتبقي حتى  

 

أي تعديالت أخرى، بما في ذلك  السابق،التسوية اليومي ليوم التداول ألي يوم تداول هو سعر السعر املرجعي  3-1-15

 حيثما ينطبق.

عي ن 4-1-15
ُ
نسب  باستخدام األولىجلسة القبل بدء املشتقات تداول في نظام  والسفلية العلويةحدود التذبذب اليومية  ت

  مكّونة مئوية
ً
 .مسبقا

عي ن 5-1-15
ُ
مواصفات منتج املشتقات املدرج املنشورة على  منتج مشتقات مدرج بناء علىلكل  اليومية حدود التذبذب ت

 كتروني.اإللموقع السوق 

 . ملنتجات املشتقات املدرجة للسوق تعديل حدود التذبذب اليومية 6-1-15
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 الصفقات املتفاوض عليها .16
 مقدمة -1-16

من البائع واملشتري كمية وسعر عقد منتج املشتقات املدرج  الصفقة املتفاوض عليها هي عندما يقرر كل   -1-1-16

 .محل الصفقة

  ح بالصفقات املتفاوضسمَ يُ   -2-1-16
ً
  .اإللكتروني السوق موقع على  املنشورلحد أدنى لحجم التداول  عليها وفقا

  وحساب سعر التسوية النهائي. للعقد مفتوح سعر أعلى وأدنى  فيالصفقات املتفاوض عليها  ال تؤثر  -3-1-16

 آلية تنفيذ الصفقات املتفاوض عليها -2-16

 :يجب اتباع الخطوات اآلتيةلعضوي سوق مشتقات مختلفين، ن ليعميإذا كان البائع واملشتري  -1-2-16

 يمرر عضو سوق املشتقات الخاص بالبائع  .أ
ً
 لتنفيذ الصفقة من خالل نظام تداول املشتقات وفق ما تحدده أمرا

 .السوق 

 ر عضو سوق املشتقات الخاص بالبائع السوق فورشع  يُ  .ب
ً
 بعد إدخال  -وفق النموذج الذي تحدده السوق  - ا

 . من هذه الفقرة)أ(  األمر املشار إليه في الفقرة الفرعية

الفقرة  )أ( من هذه األمر املشار إليه في الفقرة الفرعيةقبول بتسلم عضو سوق املشتقات الخاص باملشتري إشعارا ي .ج

 .املشتقاتفي نظام تداول 

  ر عضو سوق املشتقات الخاص باملشتري شع  يُ  .د
ً
األمر  بعد قبول   -وفق النموذج الذي تحدده السوق  - السوق فورا

 .من هذه الفقرة )ج( في الفقرة الفرعيةاملشار إليه وفق اإلشعار لم تسامل

 :يجب اتباع الخطوات اآلتيةلعضو سوق املشتقات نفسه، ن ليعميإذا كان البائع واملشتري  -2-2-16

 .يمرر عضو سوق املشتقات أمر تنفيذ صفقة البائع واملشتري في نظام تداول املشتقات كما تحدده السوق  .أ

 ر عضو سوق املشتقات السوق شع  يُ  .ب
ً
الفقرة  في ر املشار إليهبعد تمرير األم -وفق النموذج الذي تحدده السوق  - فورا

 .من هذه الفقرة)أ(  الفرعية

 :اإلشعار بتنفيذ الصفقة املتفق عليها -3-16

 أعضاء سوق املشتقات  يتسلم -1-3-16
ً
 .من خالل نظام تداول املشتقات عند تنفيذ الصفقة تأكيدا

2-3-16-  
ُ
 .موقع السوق اإللكتروني فيض معلومات الصفقة املنفذة عرَ ت

 :متطلبات الصفقات املتفاوض عليها -4-16

 :يجب على عضو سوق املشتقات التأكد من اآلتيقبل تمرير أمر لتنفيذ صفقة إلى نظام تداول املشتقات،  -1-4-16

  .مشتقات مدرجلكل منتج  املحدد من قبل السوق الصفقة لحجم  الحد األدنىأن يكون حجم الصفقة أعلى من   .أ

 .بحدود التذبذب اليوميةالصفقة التزام  .ب

 التقييد املباشر أو تجنب ال تكون لغرض ن يجب أن تكون الصفقة املطلوبة حقيقية، وأ .ج

  أو أصولها األساسية. نتجات املشتقات املدرجةمل غير املباشر 

في جميع األوقات ض عليها االلتزام الخاص باملشتري والبائع في صفقة متفاوَ عضو سوق املشتقات يجب على  -2-4-16

 :باآلتي

 .ض عليها وفق أحكام هذا القسماتباع آلية الصفقات املتفاوَ  .أ

 .واملقبولة دقيقة وكاملةالتأكد من أن جميع املعلومات املدخلة  .ب

، شتقاتاملوإجراءات تداول وعضوية شتقات املاستيفاء أي متطلبات أخرى منصوص عليها في قواعد تداول وعضوية  .ج

 .نطبقيحيثما 
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 املفردة لألسهم املستقبلية العقود علىاملصدر  إجراءاتر أث  .17
 مقدمة -1-17

تعديل ب السوق  تقوم، للعقود املستقبلية لألسهم املفردةاألصل األساس ي  سعر  علىاملصدر إجراءات أثرت في حال  1-1-17

 :ةاآلتياآللية وفق لعقود املستقبلية لألسهم املفردة ا

 .ألقرب وحدة تغير السعره تقريبو يتم تعديل السعر املرجعي للعقود املستقبلية لألسهم املفردة  .17.1.1.1

تقليل الفرق بين قيمة العقود وذلك لغرض حجم العقود املستقبلية لألسهم املفردة  يتم تعديل.17.1.1.2

لألسهم  ةد املستقبليو يتم تقريب حجم العق. و املستقبلية لألسهم املفردة قبل وبعد إجراءات املصدر

 .املفردة املعدل ألقرب عدد صحيح

األساس ي تعديل على سعر األصل ال على نحو متزامن معتعديل العقود املستقبلية لألسهم املفردة  عناإلعالن  يتم 2-1-17

 من قبل السوق. للعقود املستقبلية لألسهم املفردة

 العقد املستقبلي لألسهم املفردة بعد إجراء تعديالت إجراءات املصدر. رمز تغيير يتم  3-1-17

 إجراءات املقاصة.يقوم مركز املقاصة باتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق  4-1-17

 حاالت خاصة: -2-17

لعقود املستقبلية لألسهم املفردة التي لم يتم توضيحها في القسم األصول األساسية لفي حاالت إجراءات املصدر على  .1-2-17

 تعديل والتفاصيل ذات العالقة في موقعها اإللكتروني.اللسوق بإعالن منهجية ا تقوم، من هذه اإلجراءات (17)

 

 أنواع إجراءات املصدر وحسابات نسبة التعديل: -3-17

 

 (:8الجدول )

 لعقدل املرجعي سعر ال التعديل نسبة إجراءات املصدر

ملستقبلي لألسهم  ا

ملفردة املعدل  ا

ألقرب )يتم تقريبه 

 تغير السعر( وحدة

 املستقبلي العقدحجم 

 املعدل لألسهم املفردة

ألقرب عدد تقريبه  يتم) 

 صحيح(

 خفضو  األسهم وتجزئة املنحة أسهم

 :املال رأس

- AR .نسبة التعديل = 

- = O  لألصل رأس املال القديم

 .األساس ي

-  = Nلألصل رأس املال الجديد 

 األساس ي.

- LSP  =ملرجعي للعقدسعر اال 

املستقبلي لألسهم املفردة في 

 .السابق اليوم

- ASP  =ملرجعي للعقدسعر اال 

 املفردة لألسهم املستقبلي

 .املعدل

A R  = N/O A S P = LSP / AR A S  = LS × AR 
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-  = LS املستقبليحجم العقد 

 اليومفي  املفردة لألسهم

 .السابق

- AS= املستقبلي العقد حجم 

 املعدل. املفردة لألسهم

 
 :املتداولة حقوق األولوية

- AR .نسبة التعديل = 

- = O  لألصل رأس املال القديم

 .األساس ي

-  = Aلألصل رأس املال اإلضافي 

  األساس ي.

(= A  رأس املال الجديد لألصل

رأس املال القديم  –األساس ي 

 لألصل األساس ي(

- OPrice  الخاص طرح ال= سعر

 .املتداولة حقوق األولويةب

- LRP  السعر املرجعي لألصل =

 .السابق اليوماألساس ي في 

- LSP  =ملرجعي للعقدسعر اال 

املستقبلي لألسهم املفردة في 

 اليوم السابق.

- ASP  =ملرجعي للعقدسعر اال 

املستقبلي لألسهم املفردة 

 .املعدل

-  = LSاملستقبلي حجم العقد 

في اليوم  املفردة لألسهم

 السابق.

- AS= املستقبلي العقد حجم 

 املعدل. املفردة لألسهم

 

AR  = O + (A × (OPrice /LRP) 

/  A  + O 
A S P = LSP × AR A S  = LS /AR 
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 :املصدر إجراءات تعديالت على أمثلة 1-3-17

 (:9الجدول )

 السابق اليومإجراءات املصدر في 

 املفردةالعقد املستقبلي لألسهم  األصل األساس ي

 60,200,000 رأس املال القديم

السعر املرجعي للعقد 

ملستقبلي لألسهم املفردة  ا

 السابق اليومفي 

 

40 

 حقوق الخاص بطرح السعر 

 األولوية
10 

املستقبلي  العقد حجم

في اليوم  لألسهم املفردة

 السابق

100 

 اليومالسعر املرجعي في 

 السابق
50 

- - 

 السعر املرجعي للعقد التعديلنسبة  إجراءات املصدر

ملستقبلي لألسهم املفردة  ا

ملعدل  ا

وحدة ألقرب يتم تقريبه )

 (تغير السعر

املستقبلي العقد حجم 

 املعدللألسهم املفردة 

يتم تقريبه ألقرب عدد ) 

 (صحيح

أسهم املنحة وتجزئة 

 :األسهم

زيادة  Xتود الشركة  -

 130إلى  رأس املال

مليون من خالل 

 إصدار أسهم منحة.  

A R  = N/O 

AR = 130,000,000 / 60,200,000 

= 2.1595 

A S P = LSP / AR 

ASP = 40 / 2.1595 

= 18.52 ≈ 18.50 

A S  = LS × AR 

AS = 100 × 2.1595 

= 215.95 ≈ 216 

 :خفض رأس املال

 Xتود الشركة  -

إلى  رأس املال تخفيض

 مليون.  50

A R  = N/O 

AR = 50,000,000 / 60,200,000 
= 0.8306 

A S P = LSP / AR 

ASP = 40 / 0.8306 
= 48.16 ≈ 48.15 

A S  = LS × AR 

ACS = 100 × 0.8306 
= 83.06 ≈ 83 

 :حقوق األولوية

زيادة  Xتود الشركة  -

 130إلى  رأس املال

 من خاللمليون 

 .   إصدار حقوق األولوية

 

A R  = O + (A × (OPrice /LRP) / A 

+ O 

AR = 60,200,000 + (69,800,000 

× 10/50) / (69,800,000 + 

60,200,000) 

A S P = LSP × AR 

ASP = 40 × 0.5705 

22.80≈  22.82=  

A S  = LS /AR 

AS = 100 / 0.5705 

175≈   175.30=  
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= 0.5705 

 

 
 االستحواذ واالندماج  -4-17

حال اندماج الشركات التي لديها عقود مستقبلية لألسهم املفردة، يتم تسوية العقود املستقبلية لألسهم املفردة  في .1-4-17

 .السوق  قبل من عنها املفصح العادلة القيمة عند وإغالقهانقدًيا 

العقود املستقبلية تسوية  ويتم، ةال تتغير العقود املستقبلية لألسهم املفردة للشركة املستحوذ حالة االستحواذ، في .2-4-17

  السوق. قبل من عنها املفصح العادلة القيمة عند وإغالقهااملستحوذ عليها نقدًيا شركة لألسهم املفردة لل

 

 

 تعليق منتج املشتقات املدرج .18
لنفس فترة تعليق األصل  في حال تعليق أو عدم إتاحة األصل األساس ي، للسوق تعليق منتج املشتقات املدرج ذو العالقة

 .األساس ي

 

 مواصفات منتجات املشتقات املدرجةاإللغاء أو التعديل على  .19
ل يتعديتم منتج املشتقات املدرج حتى  يعلق السوق،من قبل  في حال التعديل على مواصفات منتجات املشتقات املدرجة1-19

 .املدرج تاملشتقامواصفات منتج 

رج ويتم تسوية املراكز املفتوحة ق منتج املشتقات املديعل ،من قبل السوق  املشتقاتفي حال إلغاء مواصفات منتجات 2-19

تسوية بعد كون منتج املشتقات املدرج متاح ولن ي ا وإغالقها عند القيمة العادلة املفصح عنها من قبل السوق.نقًد 

 .ا وإغالقهانقًد املراكز املفتوحة 

 

  األصول األساسية إدراجإلغاء في حال  ةاملشتقات املدرج اتإلغاء إدراج منتج .20
منتج املشتقات املدرج ويتم تسوية املراكز بتعليق تقوم السوق ي ملنتج املشتقات املدرج، ساس األصل األ  إدراج إلغاء حال في

ا نقًد تسوية املراكز املفتوحة وتقوم السوق بعد  ا وإغالقها عند القيمة العادلة املفصح عنها من قبل السوق.نقًد املفتوحة 

 بإلغاء مواصفات منتج املشتقات املدرج.وإغالقها 


