
تحسينات )تداول السعودية(

 أطلقت مجموعة تداول السعودية  اليوم سلسلة من التحسينات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لما 
بعد التداول، وزيادة كفاءتها من خالل توفير بنية تحتية أكثر تطورًا لخدمات ما بعد التداول باإلضافة إلى 

مجموعة واسعة من خدمات األوراق المالية للمشاركين في السوق. 

 يجب التعريف عن أوامر البيع على المكشوف عند إدخالها كأمر بيع على المكشوف.	 

يتم إجراء عمليات البيع على المكشوف في حال وجود اتفاقية إقراض األوراق المالية.	 

آليــة أكثــر كفــاءة للتعامــل مــع طلبــات المشــاركين فــي الســوق 	 
مثل آلية محّسنة ألنشطة البيع على المكشوف في األوراق 
الماليــة المدرجــة فــي أســواق النقــد. يتضمــن ذلــك إطــالق آليــة 
إلــى  للتعريــف عــن أوامــر البيــع علــى المكشــوف دون الحاجــة 
وجــود األوراق الماليــة فــي الحســاب مقدمــًا عنــد إدخــال األمــر، 

وذلــك مــن خــالل اتفاقيــة إقــراض األوراق الماليــة.

إطالق آلية للتعريف عن 
أوامر البيع على المكشوف 

في أسواق النقد

يمكــن اســتخدام أوامــر الشــراء االختيــاري لتجنــب تعثــر التســوية، فــي حيــن تكــون أوامــر الشــراء الجبــري  	 
إجــراءات تعثــر التســوية. لمعالجــة التعثــر فــي األوراق الماليــة جــزءًا مــن 

 	.)T+0( تكون المدة الزمنية لتسوية جميع صفقات الشراء لمعالجة التعثر 

يمكــن تنفيــذ أوامــر الشــراء لمعالجــة التعثــر فــي األوراق الماليــة علــى جميــع األوراق الماليــة المدرجــة، 	 
الماليــة. المشــتقات  باســتثناء 

يتــم إدخــال أوامــر الشــراء لمعالجــة تعثــر البائــع عــن االســتيفاء ببيــع الورقــة الماليــة فــي الوقــت المطلــوب 	 
مــن قبــل مركــز مقاصــة األوراق الماليــة نيابــة عــن عضــو الســوق، ويتــم إدخــال أوامــر الشــراء االختيــاري مــن 

قبــل عضــو الســوق.

تكــون حــدود التذبــذب اليوميــة لعمليــة شــراء األوراق الماليــة ٪±30 لجميــع األوراق الماليــة، باســتثناء 	 
الديــن. أدوات 

لحــاالت التعثــر فــي الســوق الماليــة 	  تنفيــذ صفقــات الشــراء 
بــدورة تســوية )T + 0(، صفقــات  فــي دفتــر أوامــر منفصــل 
الشــراء هــي أداة إلدارة المخاطــر تتيــح للمســتثمرين الحــد مــن 

المحتملــة.  أو  الخاســرة  الصفقــات 

عــن 	  البائــع  تعثــر  لمعالجــة  الشــراء  بعمليــات  القيــام  عنــد 
االســتيفاء ببيــع الورقــة الماليــة فــي الوقــت المطلــوب، تكــون 
لجميــع  متاحــة  وتكــون  المــزاد  علــى  قائمــة  التنفيــذ  عمليــة 

. ين لمســتثمر ا

ســتقوم شــركة مركــز مقاصــة األوراق الماليــة )مقاصــة( بإجــراء 	 
عمليــات الشــراء الجبــري لمعالجــة تعثــر البائــع عــن االســتيفاء 
عــن  بالنيابــة  المطلــوب  الوقــت  فــي  الماليــة  الورقــة  ببيــع 
مؤسســات الســوق الماليــة ممــن تعثــروا فــي تنفيــذ العمليــة 

التســوية. لتقليــل مخاطــر 

تنفيذ صفقات الشراء 
لحاالت التعثرفي دفتر 

أوامر منفصل بدورة 
T + 0 تسوية

تحــدث الصفقــة المتفــاوض عليهــا بعدمــا يتفــق كلٌّ مــن البائــع والمشــتري علــى كميــة وســعر األوراق 	 
الماليــة المدرجــة محــل الصفقــة.

فــي حــال اتفــق كل مــن البائــع والمشــتري علــى كميــة وســعر األوراق الماليــة المدرجــة محــل الصفقــة بعــد 	 
أوقــات التــداول، يجــب تنفيــذ آليــة تنفيــذ الصفقــة المتفــاوض عليهــا فــي يــوم التــداول التالــي.

يكون إجراء الصفقات على األوراق المالية المسجلة غير المدرجة واألوراق المالية المدرجة خارج المنصة 	 
من خالل مؤسسات السوق وفق أحكام وقواعد السوق والتعليمات ذات العالقة.

سيضمن مركز مقاصة األوراق المالية تسهيل التنفيذ الفّعال لصفقات خارج المنصة.	 

عليهــا، 	  المتفــاوض  للصفقــات  مرنــة  تســوية  دورات  توفيــر 
تسمح للبائع والمشتري االتفاق على المدة الزمنية للتسوية 

بيــن )T+0( و)T+5( بنــاء علــى متطلبــات الصفقــة.

لــم 	  )T+2( مــا  للتســوية  الزمنيــة االفتراضيــة  المــدة  ســتكون 
غيــر ذلــك. يحــدد المســتثمر 

لــأوراق 	  التســوية  ودورات  التــداول  تجربــة  فــي  أكبــر  مرونــة 
المالية المتداولة خارج البورصة، حيث تتم مطابقة الصفقات 
إمكانيــة  مــع  الماليــة،  الســوق  فــي  المنصــة  خــارج  المتداولــة 
 )T + 0( علــى دورة تســوية مــن اتفــاق المشــترين والبائعيــن 

.)T + 5( إلــى

ستشــمل نطــاق الصفقــات خــارج المنصــة الشــركات المدرجــة 	 
المعّلقــة وأدوات الديــن غيــر المدرجــة.

 دورة تسوية مرنة من
 T + 5 إلى T + 0

للصفقات المتفاوض عليها

آلية تداول محسنة 
لألوراق المالية غير 

المدرجة بإطالق 
صفقات خارج المنصة 

بدورة تسوية مرنة

مجموعة تداول السعودية  تطلق حزمة 
من التحسينات لتطوير البنية التحتية لما 

بعد التداول

معلومات إضافية  المزايا التحسينات
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To learn more, visit our website 
or scan the QR code below:  


