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أسهم شركات سعودية رائدة ومدرجة في السوق المالية السعودية.

سيتم تسعير العقود بنفس عملة تداول السهم في السوق ا�ساسي

تكون قيمة التسوية النهائية للتسوية النقدية �ي عقد منتهي هي القيمة السوقية في أخر يوم تداول لهذا العقد

أصل مح     ــــل العقد
 

ا�حد – الخميس , من الساعة 11:00 صباح¤ إلى الساعة 4:10 مساًء (بتوقيت ا�مارات)

شهر، شهرين، و3 أشهر

0.01

نسبة ارتفاع %20 وانخفاض %15عن ا�غالق السابق

نقدية

ثالث خميس من كل شهر. في حال لم يكن هذا اليوم يوم عمل , فآخر يوم للتداول سيكون يوم العمل
السابق للخميس الثالث من الشهر

يوم العمل الذي يلي تاريخ االنتهاء

ثاني خميس من كل شهر (مثال: الخميس الذي يسبق يوم انتهاء العقد)

100

مدة الـــعقود

(tick size) أدنى حركة سعرية

الحــدود السعرية اليومية

نوع التسوية

 

تاريخ االنتهاء

يوم التسوية

إدراج عقود جديدة

ساعات التداول

حجم العقد

قيمة تسوية ا�نهاء 

الــعـمـلـــة

الرافعة المالية (Leverage) هي ميزة أساسية للعقود المستقبلية 
ل¹سهم. وتتراوح الدفعة ا�ولية (وُتسمى الهامش ا�ولي) التي يجب 

على المستثمر  سدادها بين %10 و %30 من قيمة العقد عوض¤ عن 
القيمة الكاملة ما يمنح للمستثمر زيادة حجم إستثماره.

يتيح البيع مقدم� (Shorting) للمستثمرين تحقيق ا�رباح في حال 
انخفاض أسهار ا�سهم. 

التحوط (Hedging) يتيح لمديري محافظ ا�وراق المالية والمستثمرين 
حماية محافظهم ضد مخاطر تقلبات السوق.

تكلفة التداول: رسوم التداول على العقود المستقبلية أقل كلفة 
من ا�سهم، ما يمنح المستثمر حافزÁ للتداول. 

 

العقود المستقبلية العقود المستقبلية ل�سهم المفردة

 المنتجات

أسهم محل العقد

 

 العقود

 مواصفات العقد
 

أسهم محل العقد

 

عملة التداول

 

عملة التداول

 

المزايا

ُيتيح سوق ناسداك دبي للمشتقات فرصة فريدة من نوعها
للمستثمرين لتداول العقود المستقبلية ل�سهم المفردة على 

أسهم الشركات ا�قليمية الرائدة و ا�كثر سيولة.

قامت هذه المنصة بالتوسع لتشمل العديد من المنتجات كالعقود 
المستقبلية ل�سهم المفردة على مستوى المنطقة ا�قليمية بدأ 

من المملكة العربية السعودية.    

الشركات التي يتم اختيارها هي من كبرى الشركات المشاركة في 
أسواق رأس المال السعودية ، كما أنهم من أبرز الشركات الرائدة في  

أسواق مؤشرات ا�سهم. تتمتع هذه الشركات باهتمام كبير من 
المستثمرين في أسواقهم المحلية وكذلك مع المستثمرين 

الدوليين.

على الشركات  السعودية المدرجة
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شراء العقود المستقبلية ل�سهم المفردةشراء ا�سهم

نتاج العقود المستقبلية ل�سهم عند انخفاض السعر نتاج العقود المستقبلية ل�سهم عند ارتفاع السعر

 ناسداك دبي تحدد متطلبات الهامش 

مثال التداول رقم 2: وجهة نظر السوق المنتعشة مقابل وجهة نظر السوق الراكدة (القدرة على البيع على المكشوف)

مثال التداول رقم 1: شراء ا�سهم الفعلية مقابل شراء العقود المستقبلية ل�سهم المفردة 

إذا كان يجري تداول العقود المستقبلية �سهم شركة ABC بسعر 10 ريال سعودي، فإن المستثمر المتفائل سيشتري 100 عقد، 
في حين سيبيع المستثمر المتشائم 100 عقد، بحيث يصبح العائد بعد انتهاء حركة البيع كما يلي:

عقد مستقبلي واحد = 100 سهم
الهامش في العقود المستقبلية = 20%

المستثمر المتشائم المستثمر المتفائل

قد ينطوي التداول في العقود المستقبلية على بعض المخاطر للمستثمرين. وتشمل هذه المخاطر الخسائر التي قد تتجاوز االستثمارات ا�ولية. وُيوصى في
هذا الصدد قيام المستثمرون بطلب المشورة قبل إجراء التداول.

إخالء مسؤولية
ُقدمت المعلومات الواردة في هذا المستند ("المعلومات") على هيئة معلومات وتعليقات عامة فقط، وعلى الرغم من العناية الواجبة المبـذولة من أجـل إعداد هذه المعلومات، فقد تــطرأ بعض التغييرات على الظــروف في أي وقت، بــما يؤثر على 
دقة المعلومات. وال ُتشكل المعلومات مشورة مهنية أو أي نوع من الخدمات المقدمة، ويجب عدم االعتماد عليها على هذا النحو. وال تمنح ناسداك دبي المحدودة و المؤسسات التابعة لها أو أيهما أو المسؤولون عنها أو موظفــوها (ُيــشار إلـيهم
مجتمعين باسم " ناسداك دبي") ي ضمان أو إقرار على دقة هذه المعلومات أو مصداقيتها أو حسن توقيتها أو اكــتمالها في الوقت الــحالي أو في المستقبــل. وال تتحمل ناسـداك دبي المــســؤولية عن أي خسارة يـــتعـرض لـهـا أي شخـص بصــورة
مباشرة أو غير مباشرة عند التصرف استنادÁ إلىالمعلومات الواردة بهذا المستند. ال ُيفسر أي جزء من هذه المعلومات على أنه استـمالة �جراء أي استثمارات تجارية، فضـًال عن أن المعلومات التي تتضمن تبنؤ بالـمـعلومات الــمــالــيــة وا�مثلة ال تــعد
توصيًة فيما يتعلق بحيازة ا�وراق المالية أو غيرها من ا�دوات المالية أو شرائها أو بيعها، فضًال عن أن المعلومات ال تأخذ بحسبانها أي أهداف استثمارية فردية لدي المستثمر أو وضعه الـمـالي والحاجات االســتــثــمارية الخاصة. ومن ثم، يـتـعين عــلى 
المستثمرين تحري العناية الواجبة قبل إتخاذ أي قرار، والتشاور في ذلك مع مستشاريهم الماليين. إن أداء ا�وراق المالية وا�دوات المالية الخاصة بالتداول هو أمر غير مـضمون، فضًال عن أن ا�داء في الــســابق ال يعــد مؤشــرÁ ل¹داء فــي المــســتقبــل. 
يؤول لناسداك دبي ليمتد، ما لم يرد نص¤ خالف ذلـــك، حقوق الطبع والنسخ والنشر في المعـلـومات الواردة بهذا المستند، وال يجوز إعادة نسخ هذه المعـلـومات خـالف¤ لذلك، ويحظر توزيعها أو نــقلها إلى أي شخص آخــر أو استخدامها بأي حال من 

ا�حوال دون الحصول على موافقة صريحة من ناسداك دبي.

قيمة العقد الواحد 
شراء 50 عقد بقيمة 100,000 
هامش %20 هو 20,000 ر.س.

  
شراء 5,000 سهم من شركة          بسعر

20 ر.س.

القيمة 100,000 ر.س.

البيع بمعدل 22 ر.س.
استالم المقابل بما يعادل

القيمة = 20,000 ر.س.
الربح = 10,000 

العائد = 50% (10,000\20,000)

القيمة = 100,000 ر.س.
الربح = 10,000 

العائد = 10% (10,000\100,000)
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 110,000 = 5,000 x 22
22 x 50 x 100

2,000 = 20 x 100

1,000 = 100 X10

100,000  = 1,000 x 100

ر.س.

XYZ

ر.س. ر.س.

ر.س.x 100 1,000 =  100,000ر.س.
ر.س.

ر.س.ر.س.

ر.س.

ر.س.X100 10 = 1,000ر.س.

ر.س. بعد 3 أشهر

ر.س.ر.س.

ر.س. بعد 3 أشهر

  10 ABC  10 ABC

(20,000\20,000)100% = (%) (20,000\10,000) 50% = (%) 

ر.س.
ر.س.

ر.س.
ر.س.

بعد شهرين يرتفع سعر
السهم إلى 22 ريال

العقود المستقبلية

مخاطر المنتجات

قيمة سهم شركة              ر.س.
قيمة العقد الواحد 

الهامش في العقود المستقبلية هو 20%

شراء 100 عقد بسعر 10 
قيمة المخاطرة =

اجمالي الهامش الذي يتم حجزة = 20,000
ارتفاع سعر عقد شركة ABC إلى 12

 بيع 100 عقد بسعر 12
القيمة = 120,000, الربح = 20,000  

معدل العائد

قيمة سهم شركة              ر.س.
قيمة العقد الواحد

الهامش في العقود المستقبلية = 20%

بيع 100 عقد بسعر 10 
قيمة المخاطرة = 

اجمالي الهامش الذي يتم حجزة = 20,000
انخفاض سعر عقد شركة ABC  إلى 9

شراء 100 عقد بسعر 9
القيمة = 90,000, الربح = 10,000 

معدل العائد 

بيع 50 عقد بسعر 22 ر.س للسهم الواحد.
قيمة البيع

القيمة = 110,000

ر.س.ر.س.


