
 

 

 

 

 

 

 الزمنية لتعديل المدة المقترحة اآللية

 المالية األوراق صفقات لتسوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 63 من 2صفحة       اآللية المقترحة للمدة الزمنية لتسوية صفقات األوراق المالية  

 

 المحتويات

 3........................................................................................................................مقدمة 1.

 3................................................................................................................... التعريفات 2.

 4................................................................................................................ هيكل السوق 3.

 7.................................................................................................... التسويةالتداول و  دورة 4.

 01 ...........................................................................................  من األوامر  إجراءات التحقق 5.

 03 ............................................................................................................ ضوابط الحفظ .6

 01 ..................................................................... المتعثرة الصفقات و تحديد  ل التسويةمرحلة ما قب .7

 07 ........................................................................................ (DVP) مقابل الدفع التسليمآلية  .8

 09 .......................................................................................... الصفقات المتعثرة  التعامل مع  .9

 51 ...................................................................................................... البيع على المكشوف .01

 56 ................................................................................................... إقراض األوراق المالية .00

 30 ....................................................................................................... إجراءات الشركات .05

 34 ........................................................................................................ الت المرابحةتحوي .03

 36 .................................................................................................. حقوق األولوية المتداولة .04

 

 النماذج جدول 

 1............................................................................................................... : هيكل السوق1الشكل رقم 

 6................................................................................... : هيكل السوق )نموذج الحفظ المستقل(2الشكل رقم 

 8.................................................................................................. دورة التاول و التسوية :  3لشكل رقم 

 04 ............................................................................................. سير عمل رفض الصفقات :4 رقم الشكل

 17 ...................................................................................................... : سير عمل التسوية1 الشكل رقم

 20 ............................................................................ الصفقات المتعثرة : نظرة عامة على تعامل6 رقم الشكل

 25 .................................................................... البيع على المكشوفالخاص بعمليات عمل ال: سير 7 رقم الشكل

 28 ..................................................................................... ةإقراض األوراق الماليعملية : بدء8 رقم الشكل

 29 ...................................................................................... إعادة األوراق المالية المقترضة :9 رقم شكلال

 30 ............................................................................... إنهاء عملية اقراض األوراق المالية : 10 رقم شكلال

 31 .................................................................................................. إجراءات الشركات :00 رقم الشكل

 34 ................................................................................. ةالمرابح الخاص بعملية عملال: سير 05 رقم الشكل

 36 .......................................................................حقوق األولوية المتداولةالخاص بعمل ال: سير 03 رقم الشكل

 

 إخالء المسؤولية



 

 

 63 من 6صفحة       اآللية المقترحة للمدة الزمنية لتسوية صفقات األوراق المالية  

 

ر ال أن يجب أنه إال أدناه، الموضح النموذج اتباع" تــداول" نية ورغم. فقط التوعية ألغراض الوثيقة هذه أُعدت  يفسَّ

 وال قانونياً، مستندا تعد ال الوثيقة هذه إن. تــداول عاتق على التزام   أي يفرض أنه على الوثيقة هذه في ورد مما أي  

 تغيير أي بإجراء -الخاص تقديرها وفق -تقوم أن لتداول يجوز ذلك، إلى إضافة. لالستثمار دعوةً  أو دعائية مادةً  تمثل

 .مسؤولية أي تحمل دون غيرها، أو قانونية أو فنية ألسباب الوثيقة، بهذه ورد مما أي على حذف أو إضافة أو

 مقدمة .1

 .5107تداول خالل النصف األول من عام  االذي ستطبقه ،(اآللية) العمل آليةالغرض من هذه الوثيقة هو وصف 

 :التاليةالرئيسية مكونات ال على ملتتشو

  االنتقال إلى دورة التسويةT+2. 

 تحسين ضوابط الحفظ. 

 ( آلية التسليم مقابل الدفعDVP)لتسوية الصفقات ؛. 

 البيع على المكشوف.  

 إقراض األوراق المالية. 

 التعريفات .2

 تتم ولكن لم ،متضمنة األوراق المالية التي تم شراؤها ،الصفقاتاألوراق المالية المتاحة لتنفيذ  :األوراق المالية المتاحة

 تسويتها بحسابات العمالء.

حيث يتم  ،الدفع لتسوية الصفقاتآلية التسليم مقابل  :آللية التسليم مقابل الدفع الخاص ببنك التسويات الدولية 2نموذج 

(، ولكن صفقة على حدىكل على أساس إجمالي ) ،التحويل النهائي لألوراق المالية من البائع إلى المشتري )التسليم(

 . القيمة من المشتري إلى البائع )الدفع( يتم على أساس صافي للمقابل الماليالتحويل النهائي 

 إجراء المعامالت الخاصة باقتراض وإقراض األوراق المالية.من أجل  ؛لحفظل اعضو  عين المقترض ي   :وكيل االقتراض

ويقوم بتقديم خدمات الحفظ للمستثمرين. ويمكن أن يكون هذا  ،الشخص الحاصل على عضوية المركز :الحفظ عضو

 .وسيطا للتداول في نفس الوقتالحفظ، ولكن ليس من الضروري أن يكون  عضوالشخص المعتمد 

 مهاملتسهيل  ،بل مركز إيداع األوراق الماليةالمستخدم من ق   EQUATOR والتسويةظام اإليداع ن :اإليداعنظام 

 المقاصة والتسوية والحفظ والتسجيل.

 .تشترط دفع المقابل المالي قبل تسوية االوراق الماليةآلية تسوية األوراق المالية التي  :(DVPالتسليم مقابل الدفع )
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ويقوم بتقديم خدمات التداول للمستثمرين. ويجب أن يكون  ،السوق المالية الشخص الحاصل على عضوية :عضو السوق

 حفظ في الوقت نفسه. عضوهو هذا الشخص 

 .لدى عضو حفظ مستقل األوراق المالية المودعةب المتعلقةيقوم بتقديم خدمات التداول عضو السوق الذي  :وسيط تنفيذ

  وسيط تنفيذ اخر بل في حال تقديم خدمات التداول من ق   ،أمين الحفظ الذي يقدم خدمات الحفظ :حفظ مستقل عضو

 إجراء المعامالت الخاصة باقتراض وإقراض األوراق المالية.من أجل  ؛لحفظل اعضو   المقرضيعين  :وكيل اإلقراض

النظام السعودي للتحويالت  :السعودي )سريع(النظام اإللكتروني للتحويل الفوري لألموال بين البنوك المحلية باللاير 

 المالية السريعة، أو أي نظام آخر يحل محله. 

 .السوق المالية بالمملكة العربية السعودية :السوق المالية السعودية )تداول(

( بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بتسوية CSD)مركز إيداع األوراق المالية  :(CSDمركز إيداع األوراق المالية )

 التسجيل.األوراق المالية والمعاوضة النقدية، ومهام 

من خالل  ،ض(مقدم من أحد األطراف )المقر   ،قرض بضمان األوراق المالية :(SBL)إقراض األوراق المالية 

فاشلة الاقتراض وإقراض األوراق المالية لتغطية التسويات المعاملة إلى الطرف اآلخر )المقترض(. وتجرى عمليات 

 أو غيرها من األنشطة األخرى. ،أو تسهيل البيع على المكشوف ،التي لم تتم

 حد النقد المحدد من قبل عضو التسوية الي عضو حفظ من وقت آلخر وفقا  إلجراءت المركز.  :حد التسوية

 بنك معين من قبل آمين الحفظ لتسوية مبالغ صفقات األوراق المالية.  :عضو التسوية

بالتعاون مع أعضائها  ،بل السوق المالية السعودية )تداول(منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة من ق   :تداوالتي

والشركات  ،لتي تلبي احتياجات شرائح مختلفة من المستثمريناالمعتمدين. وتضم مجموعة من الخدمات المالية 

 المساهمة.

 

 

 سوق هيكل ال .3

 :عليهجوهرية تغييرات  يطرأولن  ،هيكل السوق الحاليعلى أساس تم إعداد هذا النموذج 
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 : هيكل السوق1الشكل رقم 

 

 

 

 

 

وعضو السوق، ويكون هيكل السوق هناك فصل بين عضو الحفظ يكون إذا كان العميل يستخدم نموذج الحفظ المستقل، 

 كما يلي:

 السوق المالية
 ( )تداول

عضو السوق / عضو 
 الحفظ

 )التداول والحفظ(

األوراق  إيداع مركز
 المالية

األوراق  صفقات )وتسوية

 المالية(

 عضو التسوية

 تداول

 نظام سريع لتسوية المدفوعات
 )التسوية النقدية(

 السوقالمعامالت المنفذة خارج  السوق المعامالت المنفذة من خالل 
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 : هيكل السوق )نموذج الحفظ المستقل(2الشكل رقم 

 

  

 السوق المالية
 ( )تداول

األوراق  إيداع مركز
 المالية

األوراق صفقات )تسوية 

 المالية(

 عضو الحفظ المستقل

 

 الوسيط التنفيذ

 

 عضو التسوية

 لتسوية المدفوعات "سريع"نظام 
 )التسوية النقدية(

 تداول

 السوقالمعامالت المنفذة خارج  السوقالمعامالت المنفذة من خالل 
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 التسويةالتداول ودورة  .4

 نظرة عامة .4.1

. ومع ذلك، يتم منح (T+2) األوراق المالية بعد يومي عمل من التداولتسوية يتم إجراء التسوية النقدية وس، لآلليةوفق ا 

والتي لم يتم  ،المنفذة األوراق المالية بيع صفقاتالمتوقعة من  القيمةأي أنه يمكن استخدام  ،فورا  و"البيع" أ"الشراء"  ةقو

يرجى الرجوع إلى القسم ) يمكن بيع األوراق المالية المشتراة قبل التسويةكما  ،لشراء أوراق مالية أخرى تسويتها بعد

 للمزيد من التفاصيل(. "حقق من األوامرالت " 1رقم 

السوق المالية  في جميع األوراق المالية المتداولةعلى  ،كما هو موضح في النموذج (T+2) دورة التسوية تطبيق سيتم

 :يوه ،السعودية

 األسهم. 

 الصكوك والسندات. 

 صناديق المؤشرات المتداولة. 

 حقوق األولوية المتداولة. 

  المتداولةالصناديق العقارية. 

 

 تنطبق)ورفضها  للتحقق من صحة الصفقات ؛أمين الحفظبل بين التداول والتسوية من ق  الفترة الفاصلة ويمكن استخدام 

 مستقل(.ال الحفظنموذج فقط على 
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 الصفقاتدورة  .4.2

 كما يلي:تكون دورة الصفقات  لآلليةا وفق  

 

 نموذج دورة الصفقات : 3الشكل رقم 

 

الرقم 

 التسلسلي

 التوقيت التوصيف اإلجراء

من  إجراءات التحقق 0

 األوامر

 إجراءات التحققيقوم عضو السوق المالية بإجراء جميع 

 وإرسالها إلى نظام التداول. ،الالزمة

بالنسبة : 5من التالي ، يتحقق نظام التداول ادخال األمرقبل 

ألوامر  ، بالنسبةالنقدية المتغير حد التسوية -الشراء  ألوامر

األوراق المالية المتاحة. وإذا لم يكن حد التسوية  – البيع

سيرفض النظام  ا  / األوراق المالية المتاحة كافيالنقدية المتغير

 .األمر

T+0  خالل

 ساعات التداول

في  ادخاله، يتم التحققخالل مرحلة  األمرإذا لم يتم رفض  ادخال األمر 5

  .األوامرسجل 

T+0  خالل

 ساعات التداول

خالل  T+0 ند تطابق أمر شراء مع أمر بيع يتم تنفيذ الصفقةع الصفقةتنفيذ  3

 ساعات التداول

 

تحديد الصفقات المتعثرة 

 وتأجيلها  

الفترة المتاحة ألعضاء الحفظ لرفض 

 الصفقات 

الفترة المتاحة لمعالجة 

 الصفقات المرفوضة 
آلية التسليم مقابل الدفع 

 لتسوية الصفقات

10:00 11:00 13:00 14:00 

T+0 T+1 T+2 T+3 – T+6 

 التعامل مع الصفقات المتعثرة 

 . اجراءت التحقق من االوامر 1

 . ادخال األمر 2

 . تنفيذ الصفقة 3

 التحقق من صحة الصفقات )الحفظ المستقل فقط(  -4

.التعامل مع حاالت 5

 الرفض

فترة ما قبل -6

 التسوية 

التعثر حاالت التعامل مع -8 التسوية -7

 في التداولتعثرالتعثر

 جلسة التداول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2
   سوف يتم اتباع جميع إجراءات التحقق الحالية في نظام التداول، بما في ذلك حدود الملكية. 



 

 

 63 من 9صفحة       اآللية المقترحة للمدة الزمنية لتسوية صفقات األوراق المالية  

 

 رفض الصفقة من 4

 الحفظ عضو

أي صفقة منفذة لصالح يمكن لعضو الحفظ المستقل رفض 

 عمالئه.

من لحظة تنفيذ 

التداول حتى 

الوقت المستقطع 

T+2 ،00 

 اصباح  

رفض  التعامل مع 1

 الصفقات

اتخاذ  فعليه ،اومن ثم تم رفضهإذا نفذ وسيط التنفيذ صفقة 

اإلجراءات الالزمة )إيجاد النقد أو األوراق المالية( لضمان 

   تلك الصفقة.تسوية 

من لحظة رفض 

التداول حتى 

 المسبقةالتسوية 

T+2 ،0:11 

 مساء  

المتعثرة الناتجة  الصفقاتيحدد مركز إيداع األوراق المالية  التسوية فترة ما قبل  6

إلى يوم  الصفقاتوتأجيل تسوية هذه  عن حاالت الرفض

 العمل التالي.

T+2 ،0:11 

 مساء  

بتسوية الصفقات على أساس ركز إيداع األوراق المالية م يقوم التسوية 7

 .آلية التسليم مقابل الدفع

T+2 ،5:11 

 مساء  

التعامل مع الصفقات  8

 المتعثرة

دة بتطبيق عمركز إيداع األوراق المالية  / يقوم وسيط التنفيذ

 إجراءات للتعامل مع الصفقات المتعثرة لضمان تسويتها.

وحتى  T+3من 

T+6 
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 من األوامر إجراءات التحقق .5

 توافر النقد .5.1

 المسبق توافر النقد .5.1.1

 ،المستثمرين اآلخرينولفئات . )ما عدا المحافظ المدارة( لألشخاص الطبيعيين للنقد المسبقالتوافرشرط االبقاء على يتم 

، يتم التحقق من شروط ةالحالي اآلليةكما هو الحال في . ذو العالقةبل العضو التمويل النقدي من ق   شروطيتم تحديد 

 .نظام التداول خاللليس من و، عضو السوقبل التمويل النقدي المسبق من ق  

 

 األوراق المالية  توافر .5.1.2

لم يتم التي يتم استخدام األوراق المالية سلمستثمرين. ومع ذلك، جميع االمالية لاألوراق  توافرشرط  االبقاء علىيتم 

 .الالحقة البيع أوامرمن أجل  ،بعد تسويتها

نظام و أعضاء السوق األوراق المالية المسبق من خالل توافر، يتم التحقق من شروط اآللية الحاليةكما هو الحال في 

 التداول.

 التداولنظام  إجراءات تحقق .5.2

 األوراق المالية المتاحة .5.2.1

من  األمر، يتحقق نظام التداول من األوراق المالية المتاحة. إذا لم تكن الكمية كافية، سيتم رفض البيع عند ادخال امر

 حساب المستثمر.على مستوى  التحققيتم و ،بل نظام التداولق  

 كما يلي:األوراق المالية المتاحة يتم احتساب 

األوراق المالية  – المشتراة والتي لم يتم تسويتها + األوراق المالية رصيد األوراق الماليةاألوراق المالية المتاحة = 

المقيدة لتعثر تسوية  األوراق المالية – المقيدة بأوامر بيع قائمةاألوراق المالية  –المباعة والتي لم يتم تسويتها 

 .صفقاتها

 :يكون حيث

 عليها. األوراق المالية بحساب المستثمر، مع عدم وجود أي رهن أو قيود أخرى :الماليةرصيد األوراق 

مثل  ،عناصرهاحد أعلى  يؤثرأي إجراء  حدوثوإعادة حسابها بعد  ،يتم التحقق من األوراق المالية المتاحة على مستوى الحساب

 جديد. أمر بيع ادخال
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 مخزون األوراق المالية المتاح  .5.2.2

معالجة حاالت رفض الصفقات أو جل أل ،أو بعد يوم عمل آني تحويل األوراق المالية بشكل   / التي يتم فيها تسوية في الحاالت

ويتم ". مخزون األوراق المالية المتاح" من من "األوراق المالية المتاحة" ولكن ،ال يتم التحققتعثر التعامل مع الصفقات المتعثرة

 :المتاح كما يلياحتساب مخزون األوراق المالية 

األوراق  –المباعة والتي لم يتم تسويتها األوراق المالية  – رصيد األوراق الماليةالمتاح =  مخزون األوراق المالية

  .ةالمقيدة بأوامر بيع قائمالمالية 

 ":المتاحة المالية من "األوراق بدال   ،"مخزون األوراق المالية المتاحالحاالت التي يتم فيها التحقق من "أمثلة على 

 )تحويل األوراق المالية )باستثناء تحويالت المرابحة. 

 إقراض األوراق المالية. 

  المنفذة للتعامل مع حاالت رفض الصفقات أو تعثر تسويتهاصفقات الشراء. 

 

 المتغير النقدية حد التسوية .5.2.3

ا، سيتم المعدل. إذا لم يكن حد التسوية المعدل كافي  النقدية حد التسوية  ، يتحقق نظام التداول منأمر الشراء ادخالقبل 

يتم سالتي  لألوامربالنسبة  أما وسيتم إجراء هذا التحقق على مستوى عضو الحفظ. ،من خالل نظام التداول األمررفض 

 المستقل.الخاص بعضو الحفظ  النقدية المتغيرحد التسوية  التحقق منمستقل، سيتم  حفظعضو من خالل  تسوية صفقاتها

 كما يلي: المتغير النقدية حد التسويةيتم احتساب 

قيمه  – االوراق الماليه المباعه التي لم يتم تسويتهاة قيم + النقدية = حد التسوية النقدية المتغيرحد التسوية 

صفقات البيع المقيده بالقيمه  – شراء قائمه باوامر القيمه المقيده – ااالوراق الماليه المشتراه التي لم يتم تسويته

 .المرفوضة

 :يكون حيث

بل عضو التسوية في أي وقت ويمكن تعديله من ق   ،بل عضو التسويةمن ق  تحديده الحد الذي يتم  : هوالنقديه حد التسوية

 .من خالل نظام اإليداع ،خالل اليوم

 المتغيراليومي  النقديه حد التسويةاحتساب إعادة  .5.2.3.1

 /امربعد كل احتسابه إلى إعادة  باإلضافة ؛على قيمة الصفقات التي لم يتم تسويتهاالمتغير النقديه يعتمد حد التسوية

 حد مراجعه للعضو ويمكن .اد قيمة الصفقات التي تم تسويتهابعد كل تسوية الستبع أيضا  احتسابه سيتم إعادة  كماصفقة، 

 عند اليومي النقديه التسويه حد تغير من يتمكن حتى االيداع نظام خالل من محدد ليوم والمتوقع المتغير النقديه التسويه

 .ذلك الى ةالحاج
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 السلبي المتغير النقديه حد التسوية .5.2.3.2

 لألسباب التالية: قا  وف سلبيا   المتغير النقديه يمكن أن يصبح حد التسوية

 )بعد التسوية )حيث تم استثناء الصفقات التي تم تسويتها. 

 )عند الرفض )بالنسبة لوسيط التنفيذ. 

 شراء. أي أوامر ادخالعلى  ا  قادر ولن يصبح العضف، ما سبقكما هو موضح في ا  يسلب المتغيرإذا كان حد التسوية 

 مما يلي: السلبي من خالل أي   المتغير النقديه التعامل مع حد التسوية باإلمكان

 تنفيذ صفقات البيع. 

 خالل اليوم( ءجرااإل القيام بهذا بل عضو التسوية )يمكنمن ق   النقديه زيادة حد التسوية. 

 بالمستثمرالخاص المتغير  النقديه حد التسوية   .5.2.3.3

. وإذا تم المستثمربذلك( بوضع حد تسوية خاص على مستوى  ايمكن أن يقوم عضو الحفظ المستقل )ولكنه ليس ملزم  

  النقدية ومن ثم مقابل حد التسوية ،للعضوالمتغير  النقديه مقابل حد التسوية االمر من وضع هذا الحد، سيتم التحقق أوال  

 .بالمستثمرالخاص  المتغير

 المتغير النقديه حد التسوية حساب التي يتم بهانفسها بالطريقه المستثمر بالخاص المتغير  النقديه حساب حد التسوية يتم 

 الصفقات من األيام السابقة  قيمه ال يتضمن ولكن ،للعضو

قيمة األوراق  المستثمر +بالخاص  المتغير النقدية المستثمر = حد التسويةبالخاص  المتغير النقدية حد التسوية

– قيمة األوراق المالية المشتراة والتي لم يتم تسويتها خالل اليوم –المالية المباعة والتي لم يتم تسويتها خالل اليوم 

 شراء قائمه. باوامر القيمه المقيده

   :يكون حيث

بل عضو الحفظ لعمالئه، ويمكن أن يقوم ق   المحدد من المبلغ النقديهو  :المستثمربالخاص المتغير  النقدية حد التسوية

 من خالل نظام اإليداع. ،اليوم أثناء أي وقت   في عضو الحفظ بتعديله
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  ضوابط الحفظ .6

 نظرة عامة .6.1

 الحاليين فتح األنواع التالية من الحسابات للمستثمر: ينالمستقل الحفظيمكن ألعضاء 

  ال يمكن استخدامه في أغراض التداول/ التسوية. بحيث  ،حساب للحفظ فقط هو: وحفظحساب 

  ا أن يستخدم في الحفظ. ويمكن أيض   ،للتداول/ التسوية حساب: هو الوصولحساب 

 الوصولأن يقوم بنقلها إلى حساب  عضو الحفظ ىللتداول، يجب عل الحفظإلتاحة األوراق المالية الموجودة في حساب 

 أمر البيع في نظام التداول. ان يتم ادخال قبل

 ستتضمن آلية الحفظ المستقل تحسينات جوهرية على النحو التالي:

  المتعددة الوصولحسابات. 

  رفض الصفقات . 

 

 الوصول المتعددةحسابات  .6.2

تقييد التداول من تلك الحسابات على وسيط تنفيذ محدد تمكنه من  ،وصولالمستقل فتح عدة حسابات  الحفظيمكن لعضو 

يكون لن ف، وسيط تنفيذ لحساب الوصولإذا لم يتم تعيين و ،وسطاء تنفيذ متعددين علىنفس الحساب  تقييد كما يمكن

 .اوامر على هذا الحسابادخال  باإلمكان

 

 رفض الصفقات  .6.3

 نظرة عامة   .6.3.1

، وال يمكن أن يتم ذلك خدمه الحفظ المستقلباستخدام  ،التي تتم عن العمالءفقط للصفقات  يعتبر رفض الصفقات متاحا   

 .مستقلالحفظ العضو  خالل إال من

 -T + 2 00:11، وهو الساعة للرفض مخصص التي لم يتم رفضها حتى آخر موعدالصفقات يتم التعامل مع جميع و

 حسابات العمالء. خالل ويتم تسويتها من ،على أنها مؤكدة
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 تنفيذ.   الأو من خالل وسيط  ،مستقلالحفظ السواء من خالل عضو  ،هؤوال يمكن إلغا ،عام الرفض نهائي بشكل  يعد 

المرفوضه والتي سوف  الصفقاتيتم وضع جميع و ،المرفوضة بالكامل على وسيط التنفيذ الصفقاتولية تسوية ؤتقع مس

فقط في  يمكن استخدام حساب الرفضو. (الرفض حساب) الصلة يفي حساب خاص بوسيط التنفيذ ذ يتم تسويتها

 معالجة الصفقات المرفوضة والتعامل مع الصفقات المتعثرة.

لنفس الحقه كان رفض صفقة الشراء سيؤدي إلى نقص األوراق المالية في حساب العميل بسبب وجود صفقة بيع إذا 

لحل مشكلة النقص )أي جعل  ؛الصلة البيع ذات صفقاتالمستقل أن يرفض  الحفظيجب على عضو ف، األوراق المالية

 الكمية المتاحة من األوراق المالية غير سالبة(.

 

 سير عمل رفض الصفقات   .6.3.2

 

 : سير العمل عند الرفض4 رقم الشكل

 التوقيت جراءاإل #

 T+0خالل ساعات التداول في  .في نظام التداولصفقة  يقوم وسيط التنفيذ بإجراء  0

نظام  من خالل المنفذة الصفقاترؤية  ينالمستقل الحفظيمكن ألعضاء  5

 أو في تقرير نهاية اليوم. ،اإليداع

 T + 0/ في نهاية اليوم  فور التنفيذ

آخر وحتى  الصفقةتنفيذ وقت من  ا.هأكيدأو لم يقم بت ،الصفقةقام العميل برفض  3

 الحفظعضو يحدده  ،للرفضموعد 

 لعميله المستقل

وحتى الساعة  الصفقةتنفيذ  وقت من .الصفقة  المستقل برفض الحفظقام عضو  4

 T+2 اصباح   00:11

 فور إدخال الرفض .االيداععبر رسالة من نظام التنفيذ تم إخطار الوسيط ي 1

 تداول

 حفظعضو ال

 المستقل

 وسيط التنفيذ

5 

1 

2 

4 6 

3 
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عضو  لدىمن حساب العميل الصفقات أي يتم نقل  ،تم تنفيذ الرفضي 6

لوسيط. يتم إعادة حساب األوراق لرفض الحساب  ىمستقل إلالحفظ ال

 .المتوفر وحدود التسوية المعدلة المالية المتاحة والمخزون

يتم تنفيذ عمليات الرفض في النظام كل 

دقيقة بحد  61دقيقة بحد أدنى و  31

 أعلى

 

  معالجة عمليات رفض الصفقات  .6.3.3

الصفقات المرفوضة وتشمل جميع  ،دقيقة 31الدفعات كل  مع تعاملالتم يو، على دفعاتالصفقات المرفوضة  يتم معالجة

يتم تنفيذ الرفض  :على سبيل المثال ؛الدفعةمعالجة  دقيقة على األقل من بداية 31التي تم إدخالها في نظام اإليداع قبل 

. 00:31الساعة  تمام عند 01:30، والساعة صباحا   00:11خالل دفعة الساعة  01:59الساعة  تمام الذي تم تلقيه في

 (.المتغيرهالنقدية  حدود التسويةلرفض )ألنه سوف يؤثر على ا للتجهيز آلثار ا  منح وسيط التنفيذ وقتمن أجل ويتم ذلك 

 

 إدخال عمليات الرفض  .6.3.4

 الحفظعن طريق نظام اإليداع. يمكن لعضو  ،ا  المستقل يدوي   الحفظمن خالل عضو  عمليات الرفضيجب إدخال 

. يمكن مراالعن طريق الحساب وتاريخ التسوية ورقم الصفقات عن البحث  كما يمكنه ،الفرديةالصفقات المستقل رفض 

 عد الرفض الجزئيمرة واحدة. ال ي   أو رفضها جميعا   ،معينة من مخرجات البحثصفقات المستقل اختيار  الحفظلعضو 

 . اممكن   للصفقة

 

 المتعثرة  الصفقاتما قبل التسوية وتحديد  فترة .7

 الصفقات المتعثرة .7.1

مع والبيع. صفقات في تسوية  التعثرلذلك ال يمكن  ؛نظام التداولمن خالل  حيث أنه يتم التحقق من جميع أوامر البيع

إيجاد أوراق مالية  قادر على غير يكون وسيط التنفيذ فقد ،البيعصفقات المستقل برفض  الحفظذلك، إذا قام عضو 

هذا هو السبب  تتعثر تسوية هذه الصفقات، ويعدبالتالي و ،حتى يحين وقت مرحلة ما قبل التسويةه الصفقه لتغطية هذ

 تعثر يفصفقة  تعثريمكن أن يتسبب ف ،للتسليم مقابل الدفعا لتسوية تتم وفق  اوحيث أن آلية تسوية. ال تعثرلالوحيد المحتمل 

تعتبر تلك و ةالبيع التاليصفقة  تعثرفي  شراء مرفوضةتتسبب صفقة سبيل المثال: يمكن أن  ىتالية )علصفقات عدة 

 9 رقم مراجعة القسم ىيرج، مختلفة )للمزيد من التفاصيل قبطر التعامل معها ويتمكذلك . متعثرة التسويةالصفقات 

أي حتى  ،رصيد االوراق الماليهفي مقابل الصفقات تسوية  دائما  نظام االيداع "(. يحاول التعامل مع الصفقات المتعثرة"

صفقة الكافية، يتم تسوية رصيد االوراق الماليه ، ولكن كمية تسويتهات تعثركانت صفقة البيع تسبقها صفقة شراء وإن 

   في جميع األحوال.

خالل الوقت المحدد لمرحلة  ،رفض الصفقات الخاص به ط التنفيذ أن يكون لديه أوراق مالية في حسابينبغي على وسي

. ال يتم السماح بالتسوية اعتبار الصفقة متعثرةإال سيتم و, T+2في  مساء   0:11الساعة  تمام أي في ،ما قبل التسوية
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في حالة عدم وجود ما يكفي من األوراق المالية و ،المتعثرةلألوراق المالية  حالل النقدياإلالجزئية إال خالل عملية 

 بالكامل. الصفقه تسوية هذا  تعثرتبالكامل، سوف الصفقات لتسوية 

تعديل أو إجراء  يتم إنشاء مطالبة سوق ،الشركة االستحقاق حسب اجراءاتفي تاريخ الصفقات ت تسوية تعثرإذا 

 الشركات"(. إجراءات" 05 رقم مراجعة القسم ىيرج ،)للمزيد من التفاصيلللصفقه 

 

 النهائية مرحلة ما قبل التسوية .7.2

مرحلة تسويتها خالل  تعثرت سوف التيالصفقات ، يحدد مركز إيداع األوراق المالية النهائيةقبل الشروع في التسوية 

 الصفقهتسوية  تعثر المرفوضة( أو بسببالبيع صفقات بسبب النقص في األوراق المالية ) النهائية في نفس اليومالتسوية 

اليوم التالي  ليتم تسويتها فيالمتعثره الصفقات يتم نقل سلسلة حيث  ،متعثرهصفقات سلسلة الصفقات . تشكل تلك هالسابق

التعامل مع الصفقات " 9 رقم مراجعة القسم ىيرج ،)للمزيد من التفاصيل مع الصفقات المتعثرة تعاملال آلليةوتخضع 

 "(. المتعثرة

 

 المتعثره الصفقات  سلسلة .7.3

 تعثرتوالتي سوف  ،التي لها تاريخ تسوية محدد في المستقبلالصفقات  في نهاية اليوم، يحدد مركز إيداع األوراق المالية

الصفقات سلسلة  ىإلالصفقات . تضاف تلك (تتعثر التي تم تحديدها في مرحلة ما قبل التسوية قد الصفقات ألن تسوية)

 مكتملة.المتعثره  السلسلهوتعتبر  ،المتعثرة

 التالية: العالقاتالمتعثره الصفقات تتضمن سلسلة 

 في الوقت المناسب.  ةالبيع المرفوضصفقة هو وسيط التنفيذ الذي لم يقم بتغطية و ،المتعثرالبائع : ىاألول 

 العالقةبسبب  ؛البيعصفقات ( في تسوية نوتعثريوا )أو سوف تعثرن الذين والمستثمر :وجدت()إن  ىالوسط 

 .ىالوسط العالقاتمن  ااألولى أو غيره

 ن الذين لم يحصلوا على )أو لن يحصلوا والمستثمر ؛ وهمنون النهائيوالمشترأو المشتري النهائي  :األخيرة

 . تعثر الصفقاتبسبب  ؛على( األوراق المالية التي قاموا بشرائها

التي من المتوقع أن يتم  ،من بيع األوراق المالية االمشتري النهائي ممنوع  بمجرد تحديد السلسلة بالكامل، يصبح 

الصفقات هو منع سلسلة  ،السبب في ذلكو. المتعثرهالصفقات حتى يتم حل سلسلة  ،الصفقات المتعثره استالمها من

غير المقيدة فقط في  هي جزئيا  في حالة التسوية الجزئية، تصبح األوراق المالية التي تمت تسويتها  .التزايدمن المتعثره 

(T+6). 
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مركز اإليداعنظام   
 )تسوية األوراق المالية(

 

 مؤسسة النقد العربي السعودي

 مركز ايداع األوراق النقدية

 

 

 

 

 مركز ايداع األوراق المالية المستثمرين لدىحساب 

 ألعضاء التسوية في النظام السعودي للتحويالت المالية السريعة )سريعالحسابات النقدية 

 على سبيل المثال: 

 (صفقة مرفوضة) (ب)المستثمر  ىمن األوراق المالية إل 011ببيع  المستثمر )أ(: قام 0# صفقة.  

 (ج)المستثمر  ىمن األوراق المالية إل 011ببيع  (ب)المستثمر : قام 5# صفقة. 

 إذن: ،إلكمال التسوية أوراق مالية ىفي العثور عل (أ) تعثر إذا

 (أ)هو  المتعثر البائع. 

 ب(هي  ىالوسط العالقة(. 

  (ج)المشتري النهائي هو . 

  5#خالل الصفقه من األوراق المالية التي كان يتوقع أن يحصل عليها من  011بيع  (ج)ال يستطيع . 

  (DVP) مقابل الدفع التسليم آلية .8

 نظرة عامة .8.1

التسوية اإلجمالية لألوراق " – الخاص ببنك التسويات الدولية "التسليم مقابل الدفع"( 5ا للنموذج )يتم إجراء التسوية وفق  

بين  كل صفقة على حدى. يتم إجراء التسوية اإلجمالية لألوراق المالية على أساس "والتسوية الصافية لألموال ،المالية

يتم إجراء التسوية النقدية بين أعضاء التسوية وحساب مركز بينما  ،في مركز إيداع األوراق المالية المستثمرينحسابات 

لكل المبلغ المستحق صافي على أساس النقدية  وتكون التسويةإيداع األوراق المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. 

  .له أو عليه عضو من أعضاء التسوية النقدية

 . تم دفع المقابل النقدي لهااألوراق المالية إال إذا  ال يتم تسليم ،لمبدأ التسليم مقابل الدفع وفقا  

 سير عمل التسوية .8.2

 

 

 

 

 

 حساب مركز اإليداع 

 

 

 

 

 : سير عمل التسوية1 رقم الشكل

1 

4 2 6 

2 4 6 6 6 
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 التوقيت جراءاإل #

لكل عضو من أعضاء  ،النقدية المبالغمركز إيداع األوراق المالية بحساب صافي يقوم  0

 .ويكون صافي المبلغ النقدي لكل عضو إما دائن أو مدينالتسوية. 

04:11 

مؤسسة النقد العربي تسوية النقدية للبإرسال تعليمات امركز إيداع األوراق المالية  يقوم 5

واإليداع في حساب مركز إيداع  بالسحب من حسابات أعضاء التسوية ، وذلكالسعودي

 المؤسسةلدى  األوراق المالية

04:11 

يبدأ مركز إيداع األوراق المالية في تسوية األوراق المالية. يتم إجراء تسوية األوراق  3

مركز  المستثمرين لدىحسابات بين  (ى)كل صفقة على حدالمالية على أساس إجمالي 

 إيداع األوراق المالية.

04:01 

مؤسسة النقد العربي بإرسال تعليمات التسوية النقدية مركز إيداع األوراق المالية  يقوم 4

واإليداع في  ،بالسحب من حساب مركز إيداع األوراق المالية ، وذلكالسعودي

 .المؤسسةلدى حسابات أعضاء التسوية المقابلة 

)في  04:01

نفس الوقت مع 

3) 
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  التعامل مع الصفقات المتعثرة  .9

 نظرة عامة .9.1

باتباع ، يقوم وسيط التنفيذ أو مركز إيداع األوراق المالية تسويتها تعثرتأن البيع المرفوضة من صفقات لمنع تسوية 

 على النحو التالي: االجراءات. يمكن تصنيف تلك للتعامل مع هذه الصفقات إجراءات متعددة

 التوقيت الوصف النوع

التعامل مع الصفقات 

 المرفوضة

 تعثرتالتي يمكن أن يقوم بها وسيط التنفيذ قبل أن  االجراءات

 ة.البيع المرفوضصفقة تسوية 

 T +1من 

 T  +5حتى 

التعامل االختياري مع  

 الصفقات المتعثرة

 تعثرتالتي يمكن أن يقوم بها وسيط التنفيذ بعد أن  االجراءات

 .الصفقات  تسوية

 T +3من 

 T  +4حتى 

التعامل اإللزامي مع 

 المتعثرةالصفقات 

مركز إيداع األوراق المالية لضمان  ايقوم به اإلجراءات التي

 .المتعثرةالصفقات تسوية 

 

 T +1من 

 T  +6حتى 

رسوم التسوية 

 1 4 المتأخرة
  ن قبل وسيط التنفيذ.ميدفع  رسوم عن كل يوم تأخير في التسوية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

4
 , أي ال يمكنها معالجة من إجراءات التعامل مع الصفقات المتعثرةالرغم من أن "رسوم التسوية المتأخرة" ال تعتبر على وجه الخصوص  ىعل 

لذا تم  معالجة حاالت التوسية المتعثرة في القوت المناسب على  األعضاءحيث تشجع  ؛ مهمةعد رسوم التسوية المتأخرة ت   -بمفردها التعثر
 .  إضافتها في هذا القسم
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 الصفقات المتعثرة:مع  تعاملال إجراءاتيقدم الشكل التالي نظرة عامة على 

 

 إجراءات التعامل مع الصفقات المرفوضة والمتعثرة: نظرة عامة على 6 رقم الشكل

 

  إجراء من إجراءات التعامللكل  شرحالتالية  األقسامقدم ت  

 

  األصيلالتحويل من الحساب  .9.2

يمكن أن تتم هذه كما  .حساب الرفض ى( إلاألصيل)حسابه الخاص يمكن لوسيط التنفيذ تحويل هذه األوراق المالية من 

ال يتم فرض أي رسوم و، التحويل المعتادةيخضع التحويل لرسوم  .(T+4) يوم العمل الرابعحتى  العملية في أي وقت  

 .إضافية للعملية

 اقتراض األوراق المالية .9.3

الرسوم المخصصة يتم تطبيق و لمعالجة الصفقات المرفوضة، يمكن لوسيط التنفيذ أن يقترض األوراق المالية المطلوبة

 .  T + 4 العمل الرابعيوم حتى  . يمكن أداء تلك العملية في أي وقت  لعمليات إقراض األوراق المالية

 األصيلالتحويل من الحساب  -0

 اقتراض األوراق المالية -5

السوق  مباشرة منالشراء  -3

 المفتوحة

الشراء االختياري -4  

المتأخر أكيدتحويل الت -1  

 اإللزاميالشراء  -6

اإلحالل النقدي -7  

 فترة التعامل مع الفقات المرفوضة فترة التعامل االختيارية مع الصفقات المتعثرة فترة التعامل االلزامي مع الصفقات المتعثرة رسوم التسوية المتأخرة 

 مفاتيح تفسيرية

T+6 T+5 T+0 T+4 T+3 T+2 T+1 
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 السوق  مباشرة منالشراء  .9.4

يمكن  عموالت التداول المعتادة.يتم تطبيق ومن السوق. مباشرة يمكن لوسيط التنفيذ أن يشتري األوراق المالية المطلوبة 

 قبل أو فيالصفقه يجب تسوية  أنه أي ،T + 3 في اليوم الثالث أداء تلك العملية في أي وقت حتى نهاية جلسة التداول

 ةمتعثرالبيع ستظل صفقة ، T + 0 اليوم األول إذا تم الشراء بعد األخذ بعين االعتبار بأنه. مع T + 5 اليوم الخامس

  بعد يومي عمل من عملية الشراء. يتها أيووحتى تتم تس ،T + 2التسوية في 

 الشراء االختياري .9.5

 نظرة عامة  .9.5.1

حيث يقوم وسيط التنفيذ بالتفاوض على الصفقة بشكل . صفقات األوراق المالية من اخاص    اعد الشراء االختياري نوع  ي  

توفر تداول خاصية في نظام تداوالتي، تسمح لوسيط التنفيذ بإعالن رغبته في شراء عدد  –مباشر مع البائع أو البائعين 

لومات اإلتصال الخاصة بالوسيط معمعين من األوراق المالية، ويتم إرسال معلومات الطلب إلى الوسطاء المشاركين مع 

وفي حال إكتملت عملية التفاوض بين األطراف ذات العالقة يقوم وسيط التنفيذ بإدخال العملية يدويا في نظام اإليداع  -

، وليس األوراق مخزون األوراق المالية المتاحةمقابل التحقق من جانب البيع يتم و ويقوم الطرف اآلخر بقبول الصفقة.

 .الصفقةعلى إجراء مثل هذا  امن األوراق المالية لكي يكون قادر   ايجب أن يملك البائع مخزون   أنه أي ،لمتاحةالمالية ا

وحتى مرحلة  ،اصباح   00:31الساعة  تمام إال بعد مرحلة ما قبل التسوية في ال يمكن تنفيذ عمليات الشراء اإلختيارية

 أو في نهاية اليوم )بالنسبة لتسوية اليوم التالي(. ،)تسوية اليوم نفسه( مساء   0:11الساعة  تمام ما قبل التسوية الفعلية في

األوراق المالية في كمية تتجاوز  ، أنالشراء اإلختياريها عن طريق ؤال يمكن لكمية األوراق المالية التي يتم شرا

 تكون أقل. ولكن قدحساب الرفض، 

 :وعلى النحو التالي، المعتادةالتسوية ختياري إلى اإلالشراء صفقات إضافة تسويات تم ي

  في تنفيذ العمليةإذا تم T + 1 يتم إجراء  -هالمرفوضالصفقات لتسوية الفعلي , أي قبل يوم واحد من التاريخ

 الشراء خالل يوم العمل التالي.صفقات تسوية 

  إذا تم إجراء الشراء عندT+2  أوT+3  أوT+4،  هالمرفوضالصفقات لتسوية الفعلي أي عند أو بعد التاريخ- 

 الشراء خالل اليوم نفسه. لصفقات يتم إجراء تسوية 

 أخرى. رسوم إدارية أي وال يتم فرض ،لعموالت التداول اإلعتيادية اإلختياري الشراءصفقات تخضع 
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 اإلجراء .9.5.2

 العمل الوقت

T+1  حتى T+4 

 يعلن وسيط التنفيذ عن رغبته في شراء أوراق مالية  أي وقت

 ووالكمية  األوراق الماليةتداوالتي ) من خالل

 .السعر(

 الصفقات تفاصيل  ىعل األعضاءيتفق   أي وقت

  06:11وحتى  00:31من  T+1للشراء في 

 03:11وحتى  00:31من  4و 3و T+2للشراء في 

 ويوافق البائع على ذلك.  ،العملية وسيط التنفيذ يدخل

 )وحتى يوم العمل التالي( 04:11من  T+1للشراء في 

 )نفس اليوم( 04:11من  4و 3و T+2للشراء في 

مع سلسلة  اإلختياري الشراء صفقاتيتم تسوية 

 . اإلعتياديةخالل التسوية  ،الصفقات المتعثرة

    

 

 التحويل الخاص بالتاكيد المتاخر   .9.6

(، يمكن لوسيط التنفيذ T + 4)حتى للصفقه متأخر  تأكيدولكن إذا قام العميل بتقديم  ،نهائية الصفقات المرفوضه  تعتبر

لمعالجة الصفقات المرفوضة أو  لألوراق المالية تحويل بتنفيذالمستقل( أن يقوم  الحفظوالعميل )عن طريق عضو 

يجب إجراء وخارج نظام اإليداع.  ين العميل ووسيط التنفيذمباشر ب . يجب إجراء التحويالت النقدية بشكل  المتعثرة

 لجميع المطالبات بالفائدة والرسوم والغرامات.  جب اإلشارة صراحة  كما ت ،األصليةلصفقات االتحويالت النقدية بقيمة 

يحدد  ،الماليةمركز إيداع األوراق  ىإل طلبيجب على الطرف الذي يملك األوراق المالية إرسال  التحويل،لتسهيل ذلك 

إجراء التحويل بين  يكون(. هالمرفوضالصفقه ويقدم الدليل على الغرض من هذا التحويل )تفاصيل  ،حسابات التحويل

بدفع  وسيط التنفيذيقوم  وسيط التنفيذ. ىوحساب الرفض لد ،من خالله المرفوضةالصفقه جراء إحساب العميل الذي تم 

  حسب ما يتفق عليه بينهما. بدوره من العميل هاوالذي يحصل ،(أيام التعثرعدد حسب رسوم التسوية المتأخرة )

النقدي )مع  المقابلوالتي تشمل  ،عن جميع تلك التحويالت ،دوري المستقل تقديم تقرير بشكل   الحفظعضو يجب على 

   المرفوضة.والصفقات  ،لجميع المطالبات بالفائدة والرسوم والغرامات( اإلشارة صراحة  
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 الشراء اإللزامي  .9.7

 نظرة عامة .9.7.1

وسيط التنفيذ عن  نيابة   المالية األوراق إيداع مركز يقوم به جراء لشراء األوراق الماليةإعبارة عن  الشراء اإللزامي هو

 إذا لم يستطع هذا الوسيط معالجة الصفقات المتعثرة بسببه.T+5   المتعثر في يوم العمل الخامس

. وإذا الشراءعدد صفقات  وذلك للتقليل من ،وفق ا للحجم لألوامر أولوية التنفيذد تحد  حيث  ؛بسعر ثابت تنفذ عملية الشراء

 حسب وقت االستالم.  فيتم ترتيب أولويتهمابنفس الحجم،  أمرينكان هناك 

ة إن الشرك إجراءاتحسب  معدالً  (T+5) % من السعر المرجعي في اليوم األخير111يمثل  اإللزاميالشراء عر س

 .وجدت

ا ألن  اإللزامي يتم تسويتها في نفس اليوم أو اليوم الشراء  ها من خالل عملياتصفقاتاألوراق المالية التي يتم تنفيذ نظر 

 على النحو التالي: إلجراءات خاصة لتحديد السعر المرجعي للصفقة وهيتخضع فنها ، الالحق

 الالحق إلنعقاد الجمعية: يوم العمل في اإللزاميالشراء في حالة إجراء عملية 

 دون أي تعديالت يوم انعقاد الجمعيةنهاية يوم التداول  في كما = السعر المرجعي السعر المرجعي الُمعدل

 

 يتمثل في إصدار حقوق األولوية:جراء اإلولم يكن  ،االستحقاق يومفي  اإللزامي شراءالفي حال إجراء أي عملية 

لكل  الربح الموزع+  معامل األحقية / نهاية يوم التداول السابق في كما المرجعيالسعر المرجعي الُمعدل = السعر 

 .سهم

  :يكون حيث

 كما في نهاية يوم التداول السابق. اإلغالق: هو سعر السعر المرجعي

 هو المعامل الذي يمكن المساهم من معرفة عدد األسهم المستحقة مقابل األسهم التي يمتلكها يوم: معامل األحقية

 األستحقاق.

 صفر في حالة عدم وجود أرباح نقدية. ، وتكونقيمة األرباح النقدية لكل سهمهي  :سهم الربح الموزع

إصدار أسهم مجانية  وقررت الجمعية )بإفتراض أن السعر ثابت ولن يتيغر( 011إذا كان سعر الورقة المالية  مثال:

 االستحقاق. في يوم وتم إجراء عملية شراء إلزامي؛ 0:0

؛ السعر الجديد = 1.1عن طريق ضربه في  ،: ستعدل تداول السعر في نظام التداولفي اليوم الالحق إلنعقاد الجمعية

011×1.1 =11. 
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=  اإللزاميشراء ال؛ سعر 011=1+11/1.1=  السعر المرجعي الم عدلسيتم أحتساب االستحقاق:  يومفي 

001×%011=001. 

 

 النقدي اإلحالل  .9.8

 عامة نظرة .9.8.1

زال هناك صفقات لم تتم تسويتها بتاريخ تسوية مقرر بعد تناجحة بالكامل، أي أنه ال  اإللزامي الشراءإن لم تكن عملية 

عبارة عن  هو اإلحالل النقدي بإجراء إحالل نقدي.المالية  األوراق إيداع مركز قومي - (T+2يومين من تاريخ الصفقة )

بسعر اإلحالل  ،المتعثرنقدي، أي كما لو أن المشتري النهائي باع األوراق المالية للبائع  بمبلغاستبدال األوراق المالية 

 النقدي.

 

 رسوم التسوية المتأخرة .9.9

على وسيط  كل يوم تأخير نعالمتأخرة رسوم التسوية  المالية األوراق إيداع مركز فرضيالتسوية،  تعثرفي حالة 

أو  ،وحتى إجراء تسوية ناجحة ،( )تاريخ التسوية المقرر(T+2من اليوم الثاني للصفقة ) كل يوم بداية   عنأي  ،التنفيذ

 ( )اإلحالل النقدي(، أيهما أقرب.T+5حلول اليوم الخامس من التداول )

وتوزع على المشترين  ،المتعثروسيط التسوية ، تفرض رسوم التسوية المتأخرة على متعثرة اتلكل سلسلة صفق

لمشترين ل األوراق الماليةلعدد ويتم التوزيع بالتناسب وفق ا  ،المتعثرة قيمة الصفقة حسبالرسوم  سبتحت .النهائيين

  النهائيين.

"أ"  المستثمر وهناك مشتريان نهائيان: ،الوسيط المتعثر لاير سعودي على 0111على سبيل المثال: في حالة فرض 

ا فسيحصل "أ" على  بعدد"ب" المستثمرو ،أوراق مالية 8 وعدد لى ع و"ب" ،لاير سعودي 811ورقتين ماليتين. إذ 

  لاير سعودي. 511

 .المتعثر الوسيطفرض رسوم إدارية على ت   ،باإلضافة إلى ذلك
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 البيع على المكشوف .11

 نظرة عامة .11.1

إال أنه يتعين على المستثمر اقتراض  ،الطبيعيين غير وف المغطى للمستثمرين من األشخاصشح بالبيع على المكمسي  

 قبل البيع على المكشوف. أوراق مالية وتسويتها في حسابه

حسابات البيع عل المكشوف. ويمكن  –ا الغرضذإجراء عملية البيع على المكشوف من حسابات مخصصة له ويجب

بما في ذلك اقتراض أوراق مالية استخدام حسابات البيع على المكشوف لألنشطة المتعلقة بالبيع على المكشوف فقط، 

حظر التداول العادي من هذه وي   ،المقترضة وإعادة األوراق المالية ،وشراء ما سبق بيعه ،والبيع على المكشوف

 الحسابات.

 سير العمل .11.2

 

 

 البيع على المكشوفالخاص بعمليات عمل ال: سير 7 رقم الشكل

 

الرقم 

 التسلسلي

 اإلجراء

 اقتراض أوراق مالية بعمليةيبدأ المستثمر  1

 األوراق المالية المقترضة  يحصل المستثمر على 2

 المستثمر عملية بيع على المكشوف يي جر 3

 األوراق الماليةشراء بالمستثمر  يقوم  4

 المالية إلى الم قرضي عيد المستثمر األوراق  5

 

 

 

 

 

اقتراض نظام 

وإقراض 

 األوراق المالية

 نظام التداول

1 

2 

5 

3 

4 
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 األوراق المالية  إقراض .11

 نظرة عامة .11.1

 بدء عملية اإلقراض .11.1.1

فقط المالية  األوراق إيداع مركزسهل يحيث  بين طرفي الصفقة؛بالكامل  األوراق المالية إقراضيتم التعامل مع أنشطة 

ا إلى تعليمات من  دون مقابل،تحويل األوراق المالية عملية   .الصفقةطرفي استناد 

منصة تداوالتي التي المالية  األوراق إيداع مركزوفر ي ومع ذلك،. السوقاألوراق المالية خارج  إقراضتنشأ معامالت 

 األوراق المالية. أو إقراض القتراض ،(RFI) بإدخال طلب إبداء الرغبةتسمح 

 األوراق المالية المتاحة: إقراض صفقاتهناك نوعان من 

 ن تاريخ اإلعادة محدد مسبق ا.حيث يكو ؛محددة المدة 

 ا إلى فترة إشعار. ،حيث تتم عملية اإلعادة بناء  على طلب المقترض أو الم قرض غير محددة المدة؛  استناد 

 يجب أن تتم إعادتها وإعادة حجزها كل عام. أنه أكثر من عام، أي اقراض األوراق المالية صفقةال يمكن أن تستمر 

 األوراق المالية لألغراض التالية: إقراضصفقة يمكن إجراء 

 بيع على المكشوفلل معين من خالل حساب ،البيع على المكشوف. 

  وسيط التنفيذ.من خالل حساب رفض  المتعثرة،التسوية 

  صندوق المؤشرات المتداولة.إنشاء 

 إقراض ورقة مالية تم اقتراضها( 1إعادة اإلقراض(. 

  المالية األوراق إيداع مركزحددها يأغراض أخرى.  

 التسهيل .11.1.2

ويجب على  ،في نظام اإليداع الصفقة إدخالاألوراق المالية، يتعين على وكيل اإلقراض  إقراض صفقةمن أجل بدء 

على  األوراق المالية اقتراض وإقراضوكيل االقتراض الموافقة عليها. وبمجرد الحصول على الموافقة، ت سوى معاملة 

 من حساب الم قرض إلى حساب الم قترض. مقابل، بدونالتحويل بواسطة عملية  ،الفور

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
 .يمكن إعادة إقراض الورقة المالية مرة واحدة فقط 
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إشعارات اإلعادة )يجب التعامل مع  التعامل معأو  ،لألوراق المالية اآلليةاإلعادة  في المالية األوراق إيداع مركزبدأ يال 

 (.بين طرفي الصفقةهذه اإلجراءات 

األوراق المالية، يتعين على وكيل االقتراض إدخال تعليمات اإلعادة في نظام  إقراض صفقة من أجل تسهيل إعادة

 اقتراض وإقراض. وبمجرد الحصول على الموافقة، ت سوى معاملة اويتعين على وكيل اإلقراض الموافقة عليه ،اإليداع

 من حساب الم قترض إلى حساب الم قرض. بدون مقابل،التحويل بواسطة عملية  ،على الفور األوراق المالية

يجب أن  أنه أي ،)وليس األوراق المالية المتاحة( المتاح مخزون األوراق الماليةاإلعادة مقابل طلبات يتم التحقق من 

 من أجل إجراء هذه المعامالت. ؛من األوراق المالية )أوراق مالية مسواة( االمقترض مخزون   /يمتلك الم قرض

، ذلك الوقتاألوراق المالية  يملكبل الطرف الذي من ق   ،األوراق المالية إقراض صفقةمع  إضافي   إجراء   يطلبيجب أن 

 وكيل االقتراض اإلعادة. بيطلوكيل اإلقراض، في حين  يطلبهااألوراق المالية في النظام  إقراض صفقةأي أن بدء 

 المشاركون المؤهلون .11.1.3

 األوراق المالية. إقراضيحظر على األشخاص الطبيعيين المشاركة في أنشطة 

عضو حفظ سيعمل على تسهيل  –إقراض /الم قرض )المستثمرين النهائيين( تعيين وكيل اقتراض /يتعين على الم قترض

 /اإلقراض العمل بمثابة مقترض /يمكن لوكيل االقتراض المستثمر.لصالح  األوراق المالية اقتراض وإقراضمعاملة 

 م قرض.

 األوراق المالية  وإقراض اتفاقية اقتراض .11.1.4

: هذا الشأنوتعريف الجوانب األساسية في  ،األوراق المالية قراضإيتعين على الم قترض والمقرض التوقيع على اتفاقية 

 عدم التمكن من إعادة القرض. تنظيم حاالتالتي  واألحكام ،كاتوالتعامل مع إجراءات الشر ،مثل فترات اإلشعار

 األوراق المالية معه. وإقراض اقتراضبإبرام اتفاقية سوق خاصة  ،من الوكالءالمالية  األوراق إيداع مركز يطلبقد 

 في التداول التعثر حاالتالتعامل مع والضمان  .11.1.5

بين طرفي السوق(  أحوالاألوراق المالية )بما في ذلك التسعير في ضوء  قراض، إلالضمان التعامل معت جرى أنشطة 

 ،األوراق المالية إقراض لصفقاتعمل مركز إيداع األوراق المالية كمصدر ي)أو عن طريق طرف ثالث(. وال  الصفقة

 عن أي مخاطر. كون مسؤوال  يوال 

التعامل مع حاالت عن  إيداع األوراق المالية مسؤوال  كون مركز يحالة عدم التمكن من إعادة األوراق المالية، ال في 

دار بالكامل بين المقترض والم قرض من خالل وكالئهما. ولكن، في حالة إنهاء العملية ست   حيث إن ؛في التداولالتعثر 

هاء دون إعادة األوراق المالية، يتعين على وكالء االقتراض واإلقراض إن اقتراض وإقراض األوراق المالية صفقة

 ،إلى مركز إيداع األوراق المالية طلبعن طريق إرسال  ،في نظام اإليداع اقتراض وإقراض األوراق المالية صفقة

وتبرير سبب اإلنهاء دون إعادة األوراق  ،أمر المحكمة، إلخ(أو ، يصف  الم  يوضح وجود موافقة متبادلة )أو موافقة 

 المالية.

 اتإجراءات الشرك .11.1.6
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، وبالتالي فإن الم قرض ال يكون مؤهال  الستحقاقات الفعليةعبارة عن نقل الملكية  إقراض األوراق المالية صفقةإن 

عملية تصميم خطوات إجراء  إقراض األوراق المالية ةيحقوق التصويت. ويجب أن تحدد اتفاق أو اتإجراءات الشرك

 واسترداد األوراق المالية ألغراض التصويت. ،اتالشرك

في حالة وجود حدث خاص بالشركة في  ،ركز إيداع األوراق المالية معامالت اقتراض وإقراض األوراق الماليةحول مي

 قسمالي رجى الرجوع إلى وللمزيد من التفاصيل، أو التقسيم أو الدمج أو تقليل رأس المال ) ،مجانيةشكل إصدار أسهم 

ومدفوعات التعويض ألي كسور  ،وحقوق األولوية المتداولة"(. يجب التعامل مع األرباح اتالشرك "إجراءات 05 رقم

 .بين طرفي الصفقة، وما إلى ذلكمفقودة )إن وجدت(، 

 حدود الملكية .11.1.7

تي تم (، تعتبر األوراق المالية الالمسموح بها للمستثمرين األجانبحدود الملكية  :لغرض حساب حدود الملكية )مثال

ال يمكن أن  هاضارتقتي تم اض والمقترض. ولذلك، فإن إعادة األوراق المالية المن الم قر مملوكة بواسطة كل   هاضارتقا

 حدود الملكية.ب اإلخالليؤدي إلى 

 العملية .11.2

 البدء .11.2.1

 

 اقتراض وإقراض األوراق المالية عملية : بدء8 رقم الشكل

 

 

 

 

 المقرض لمقترضا

 األوراق المالية  وإقراض نظام اقتراض

 نظام تسوية األوراق المالية
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الرقم 

 التسلسلي

 اإلجراء

 .فيما بينهما إقراض األوراق المالية صفقةيتفاوض المقترض والمقرض على  0

 .لحصول على قرض في نظام اإليداعا طلب بإدخال إلقراضاوكيل  يقوم 5

 .الطلبيوافق وكيل االقتراض على  3

ض من حساب المقر   ،ضةاألوراق المالية المقر   على الفورنقل مركز إيداع األوراق المالية ي 4

 .إقراض األوراق المالية في النظام صفقة؛ وتنشأ بدون مقابلإلى حساب المقترض على 

بين المقترض والمقرض )أو من خالل طرف  باإلتفاقاألولية واليومية للضمان  تتم اإلدارة *

 .ثالث(

 

 استرجاع األوراق المالية .11.2.2

 

 المقترضةالمالية إعادة األوراق : 9شكل 

الرقم 

 التسلسلي

 اإلجراء

د مع منح فترة إشعار مناسبة )تحد   ،األوراق المالية استرجاعالمقترض أو المقرض  يطلب 1

إقراض  صفقة من خالل ،أو في تاريخ انتهاء الصالحية ،(األوراق المالية إقراض في اتفاقية

 .محددة المدة األوراق المالية

 .القرض إلى نظام اإليداع إرجاع طلبدخل وكيل االقتراض ي   2

 الطلب.يوافق وكيل اإلقراض على  3

 لمقترضا المقرض

 األوراق المالية  وإقراض نظام اقتراض

 نظام تسوية األوراق المالية

 األوراق المالية  وإقراض نظام اقتراض
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نقل مركز إيداع األوراق المالية على الفور األوراق المالية المقرضة من حساب المقترض ي 4

 .؛ وتعتبر صفقة إقراض األوراق المالية األصلية مغلقةدون مقابل ،إلى حساب المقرض

 .الضمان بين المقترض والمقرض )أو عن طريق طرف ثالث( استرجاعت دار عملية  *

 

 األوراق المالية استرجاعدون من اإلنهاء  .11.2.3

 

 المالية األوراق اقراض عملية انهاء: 01 رقم الشكل

 

الرقم 

 التسلسلي

 اإلجراء

 :مثال ؛)يحدد في اتفاقية إقراض األوراق المالية(  استرجاعنهاء دون اإل تحدث حاالت 1

 .وما إلى ذلكعدم القدرة على إيجاد أوراق مالية، أو د، اتخلف الطرف المقابل عن السد

 إرجاعدون من  ،لإلنهاء ارسمي    طلبا  إلى مركز إيداع األوراق المالية  أطراف الصفقةل ت رس   2

قبول طرفي اإلنهاء )أو موافقة  وموضحة   رجاع،سبب اإلنهاء دون اإل موضحة   ،رضالق

 .(وما إلى ذلكأو أمر المحكمة،  ،يصف  الم  

 قد تم إنهاؤها.األصلية  إقراض األوراق المالية صفقةتعتبر  3

 .بين طرفي الصفقةجميع الشكاوى  يتم معالجة *

 لمقترضا

 األوراق المالية  وإقراض نظام اقتراض

 نظام تسوية األوراق المالية

 المقرض
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 الشركاتإجراءات  .12

 التواريخ األساسية .12.1

ا لالنتقال إلى دورة التسوية المؤجلة، وبالتالي إدخال فترة زمنية بين التداول  والتسوية، فقد تم تعديل إطار إجراءات نظر 

 الشركات.

 ويستخدم هذا السجل لتحديد. األوراق المالية التي أكتملت تسويتها فقط صفقات يتم تحديث سجل المالك للشركة حسب

ضافة إلى باإلستحقاقات إجراءات الشركات. وال ،لحضور اجتماعات الجمعية العموميةالمستحقين قائمة المستثمرين 

 ويوضح المخطط التالي التواريخ األساسية إلجراءات الشركة. .ذلك

 

 

 إجراءات الشركات :00 رقم الشكل

 

 التوقيت التعريف التواريخ األساسية

 يوم اإلعالن
يعلن الم صدر اجتماع الجمعية العمومية والتواريخ 

 .األساسية
أيام تقويمية على األقل من  01قبل 

 .تاريخ االجتماع

حضور أحقية 
اجتماعات الجمعية 

 العمومية

 الخاص سجل المالكفي المقيدون يكون المستثمرون 
لحضور اجتماع  مستحقينالمصدر في نهاية اليوم ب

 .الجمعية العمومية والتصويت
 .تاريخ اجتماع الجمعية العمومية

 األرباح النقدية استحقاق األسهم تاريخ االستحقاق تاريخ الجمعية العمومية أحقية حضور الجمعية يوم اإلعالن

السوق اتمطالب  تصحيح السعر 

 مفاتيح تفسيرية



 

 

 63 من 62صفحة       اآللية المقترحة للمدة الزمنية لتسوية صفقات األوراق المالية  

 

اجتماعات الجمعية 
 العمومية

اجتماعات الجمعية يحضر المستثمرون المؤهلون 
  .العمومية

اليوم الالحق ليوم 
 انعقاد الجمعية

المعدل في حاالت ألوراق المالية بالسعر أول يوم تداول ل
 زيادة أو تخفيض رأس المال.

 .يوم عمل واحد قبل تاريخ االستحقاق

 تاريخ االستحقاق

الخاص  سجل المالكيكون المستثمرون المسجلون في 
األرباح للحصول على  مستحقينبالمصدر في نهاية اليوم 

 أو األسهم الموزعة.

 

بعد يومي عمل من اجتماع الجمعية 
 .العمومية

الدفع )األوراق تاريخ 
 المالية(

 .تاريخ االستحقاق .تودع األوراق المالية الجديدة في محافظ المالك

 (النقدتاريخ الدفع )
شارك مركز إيداع يوال  ،يدفع المصدر األرباح النقدية

 .األوراق المالية في عملية توزيع األرباح النقدية
ا تقويم 01 تاريخ  بداية ا مني   يوم 

 .االستحقاق

 

 وتعديل الصفقاتمطالبات السوق  .12.2

المشتري الذي كان من المفترض  فلن يحصللذا  ؛يحدث سجل المالك على أساس األوراق المالية التي تمت تسويتها

مركز إيداع األوراق صدر ومع ذلك، سي  تسوية الصفقة.  تعثرعليها في حالة  اتحصوله على عائدات إجراءات الشرك

من أجل تمكين المشتري من الحصول على عائدات ، وتعديل للصفقات متى ما أمكنجري يأو  ،يةمطالبة سوق المالية

 .اتإجراءات الشرك

 مطالبات السوق. إجراءأو  ،لتعديل الصفقات المتعثر الوسيطفرض الرسوم اإلدارية على ت  
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 زيادة أو تخفيض رأس المال .12.2.1

زيادة أو ، والتي تتمثل في اتالشرك اتاستحقاق إجراءفي تاريخ  تتم تسويتها لمالتي  المتعثرة جميع الصفقات تعدل

. وتظل لمعامل اإلستحقاقعن طريق تعديل حجم )عدد األوراق المالية( الصفقة وفق ا  التعديلرأس المال. وي جرى خفض 

  .للكمية الجديدةل السعر وفق ا ويعد   ،قيمة الصفقة )المبلغ النقدي( كما هي

زيادة أو ، والمتمثلة في اتالشرك اتاألوراق المالية في تاريخ استحقاق إجراء كذلك جميع معامالت إقراض تعدل

 .رأس المال تخفيض

 األرباح النقدية وإصدار حقوق األولوية المتداولة .12.2.2

لكل صفقة لم يتم  والبائع المشتري بين السوق مطالبة إنشاء يتم. السوق مطالبات خالل من األرباح النقدية مع التعامل يتم

 . خاص تقرير من خالل ذوي الصلة الحفظ أعضاء إلى المطالبات هذه لوترس   ،تسويتها في تاريخ االستحقاق

 حقوق التصويت .12.2.3

 أو تحويل أو تعويض لحقوق التصويت. يةسوق اتأي مطالب يترتبال 
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 تحويالت المرابحة .13

 نظرة عامة .13.1

مخصصة للقروض المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. ومن أجل تسهيل  ،المرابحة هي نوع خاص من التحويالت

مالية ويحولها لحساب المقترض، ثم يقوم المقترض على الفور ببيع األوراق  االمرابحة، يشتري مقرض النقود أوراق  

 والحصول على أموال. ،المالية

وعلى عكس التحويالت  .حويل المرابحة"سمى "تعملية تحويل خاصة، ت تم تصميممن أجل جعل هذه األنشطة ممكنة، 

ض أي يمكن للمقر ؛(المتاحاألوراق المالية المتاحة )وليس المخزون  خالل العادية، يمكن عمل تحويالت المرابحة من

 قبل تسوية صفقاتها. ةشتراتحويل األوراق المالية الم  

وبين الحسابات الواقعة تحت إشراف نفس عضو  ،تحويالت المرابحة من حسابات المرابحة الخاصة فقط إجراءيمكن 

 الحفظ.

 .اإلعتيادية أي بعد يومي عملولكن تسوية الصفقات المقابلة تتبع دورة التسوية  ،ت نفذ تحويالت المرابحة على الفور

 

 سير العمل .13.2

 

 

 المرابحة عمليةب الخاص عملال: سير 05 رقم الشكل

 

 

 

 نظام التداول

مؤسسة النقد 

 السعوديالعربي 

نظام مركز إيداع 

 األوراق المالية

 حساب الممول

 حساب العميل

2 1 

3 

4 

5 
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 الوقت اإلجراء الخطوة

 أي وقتفي  من السوق باستخدام حساب المرابحة مالية   امقرض األموال النقدية يشتري أوراق   0

ا عضو الحفظ تحويل مرابحة امري 5  فور 

ا مركز إيداع األوراق المالية األوراق المالية المشتراة وليست المسواةنظام حول ي 3  فور 

ا يبيع المقترض األوراق المالية في السوق 4  فور 

 يتم تسوية صفقات الشراء والبيع  1

بعد اليوم الثاني  

 من التداول

14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 63 من 63صفحة       اآللية المقترحة للمدة الزمنية لتسوية صفقات األوراق المالية  

 

 حقوق األولوية المتداولة .14

 نظرة عامة .14.1

 في الحقوق المشتراة يمكن للمشتري االكتتاب. وفي يوم األستحقاق سجل المالك حسبع حقوق األولوية المتداولة توز  

الكتتاب، تكون فترة التداول لحقوق األولوية المتداولة أقل بثالثة ا تسهيل عمليةمن أجل و. لذلك، اكتمال التسويةفقط بعد 

 .تحويلهاال يمكن بيعها أو  فأنهحقوق األولوية المتداولة  األكتتاب فيبمجرد و، أيام من فترة االكتتاب

نفس يوم  فيعملية االكتتاب غير قابلة لإللغاء، ولكن يمكن إلغاء االكتتاب  .يتم تسوية مبالغ اإلكتتاب بعد يومي عمل

ومع ألوراق المالية األخرى بتعثر الصفقات لالخاصة  اإلجراءاتحقوق األولوية المتداولة نفس في  تطبق .اإلكتتاب فقط

 ا.ض مادي   و  ع  ت   - ول الحقوقاتدبعد يومي عمل من فترة نهاية  لم يعالج تعثرهاجميع الصفقات التي  ذلك،

 سير العمل .14.2

 

 

 حقوق األولوية المتداولةالخاص بعمل ال: سير 03 رقم الشكل

 تداول حقوق األولوية المتداولة

 تسوية حقوق األولوية المتداولة

 االكتتاب

 االكتتاب متحصالتتسوية 

  فترة التداول

الصفقات  جميع

 اي   ض مادتعو   المتعثرة

 يومان

 يومان

االكتتاب متاح فقط 

 الك األوائلللم  

TP+1 TP+2 TP+3 TP+4 TP+5 


