
مجموعة تداول السعودية تعلن عن نيتها إطالق 
حزمة من التحسينات على البنية التحتية لما بعد 

التداول كجزء من جهودها لدعم التطوير المستمر 
للسوق المالية السعودية لتصبح سوقًا متقدمة، 

ومتنوعة، ومتكاملة تقنيًا. 

لماذا؟ماهي التحسينات؟

كيف تفيد هذه التحسينات السوق المالية السعودية؟ 

المساهمة في استقرار السوق 
من خالل تحسين الحوكمة واإلطار 
التنظيمي لضمان إجراء عمليات ما 

بعد التداول بسالسة وأمان

مجموعة تداول السعودية تعلن عن نيتها إلطالق حزمة من 
التحسينات لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول.

تعد هذه التحسينات األكبر من نوعها في تاريخ السوق المالية 
السعودية، وتهدف إلى زيادة الفرص االستثمارية وتعزيز الوصول 
إلى مجموعة متنوعة من األدوات المالية وتقديم منتجات جديدة. 

انطالقًا من التزام مجموعة تداول السعودية باالبتكار والخطط 
المتسقة مع أفضل الممارسات الدولية، تدعم هذه الموجة 

الجديدة من التحسينات التطور المستمر والتقدم بالسوق 
المالية السعودية. 

04

زيادة جاذبية السوق المالية 
السعودية لدى المستثمرين 

الدوليين من خالل مواءمة اتساق 
السوق المالية السعودية مع 

األسواق العالمية

تحسين البنية التحتية للسوق 
المالية السعودية، حيث تهدف إلى 

تقليل المخاطر التنظيمية وتعزيز 
كفاءة السوق
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06

تنويع العروض وفرص االستثمار 
المتاحة للمستثمرين المحليين 

واألجانب، وتمكين المشاركين في 
السوق من تقديم مجموعة كبيرة 

من خدمات األوراق المالية
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توفير بيئة استثمارية جاذبة تلبي 
احتياجات المشاركين في السوق 
والمستثمرين المحليين والدوليين
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المساهمة في طرح منتجات 
وخدمات جديدة ومبتكرة
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حزمة من التحسينات لتطوير 
البنية التحتية لما بعد التداول

ستستفيد المجموعة والشركات التابعة لها من هذه التحسينات؛ لتقديم أفضل الخدمات 
واألدوات المالية للمستثمرين المحليين والدوليين وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

التحسينات اإلضافية تشمل اآلتي:  

تنفيذ صفقات الشراء لمعالجة حاالت التعثر في السوق المالية 	 
.)T+0( وتسويتها في نفس اليوم بدورة تسوية

تقديم دورة تسوية مرنة للصفقات المتفاوض عليها، تتيح 	 
للبائع والمشتري االتفاق على دورة تسوية من )T+0( إلى 

)T+5(   حسب متطلبات الصفقة.

تعزيز مرونة آلية التداول ودورات التسوية لألوراق المالية 	 
المتداولة خارج المنصة.

تطوير آلية أكثر كفاءة للتعامل مع طلبات 
المشاركين في السوق، وآلية محسنة ألنشطة 

البيع على المكشوف.

تداول 
السعودية

التحسينات اإلضافية تشمل اآلتي:  

تمكين مؤسسات السوق المالية والبنوك من االستفادة من 	 
درجة معززة من خدمة المقاصة التي تقدم من خالل عضوية 

المقاصة.

خدمات ما بعد التداول المطورة	 

اعتماد إطار عمل متكامل إلدارة المخاطر 	 

تطوير خدمات المقاصة لتشمل مقاصة 
األسهم والصكوك والسندات والصناديق 

المتداولة لغرض اعتماد إطار متكامل للمخاطر 
وتسهيل تقديم منتجات وخدمات جديدة 

ألعضاء المقاصة. 

مقاصة

التحسينات اإلضافية تشمل اآلتي:  

 	 ISO 15022 المعالجة المباشرة من خالل رسائل اآليزو

مطابقة العمليات والتقارير	 

التحسينات الرئيسية تشمل، تقديم نظام 
اإليداع والتسوية الجديد إليداع األوراق المالية 

وخدمات ما بعد التداول، وذلك بالتزامن مع 
المعايير الدولية؛ لتحسين تجربة مؤسسات 

السوق المالية وأمناء الحفظ، ووكالء التسوية، 
والمستثمرين.

إيداع

 المهندس/ خالد الحصان
الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية

”ستدعم هذه التحسينات الجديدة هدفنا لتطوير سوق مالية متقدمة ومتطورة 
تقنيًا تضاهي أضخم األسواق المالية العالمية. نحن فخورون لتوفير هذه المزايا 
والخدمات الجديدة، والتي لن يقتصر دورها فقط على تنويع عروضنا، بل تقوية 

روابطنا واالستجابة للتطورات المتواصلة في األسواق المالية حول العالم. 
سنواصل عملنا لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، وترسيخ موقع 

السوق المالية السعودية كوجهة استثمارية عالمية جذابة.”
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تداول السعودية

تضيف تداول السعودية عدة تحسينات جديدة، والتي ستدعم السوق 
المالية السعودية والمشاركين في السوق بآليات فعالة وديناميكية. تعد 

هذه التحسينات جزءًا من التزام تداول السعودية بتزويد المشاركين في 
السوق بفرص استثمارية متنوعة ومتقدمة، والتي ستساهم بدورها في 

تعزيز مكانة السوق المالية السعودية كسوق رائدة ووجهة استثمارية 
عالمية جاذبة. 

يتمثل أحد التحسينات الرئيسية في تقديم آلية أكثر كفاءة للتعامل مع 
طلبات المشاركين في السوق، مثل آلية محّسنة ألنشطة البيع على 

المكشوف في األوراق المالية المدرجة في أسواق النقد. يتضمن ذلك 
إطالق آلية للتعريف عن أوامر البيع على المكشوف دون الحاجة إلى 
 وجود األوراق المالية في الحساب مقدمًا عند إدخال األمر وذلك من

خالل اتفاقية إقراض األوراق المالية. 

ومن شأن هذه التغييرات أن توفر مزيدًا من المرونة لعروض تداول 
السعودية وتزيد من جاذبيتها لجميع أنواع المستثمرين.

تنفيذ صفقات الشراء لمعالجة حاالت 
التعثر في السوق المالية وتسويتها في 

.)T+0( نفس اليوم بدورة تسوية

تعزيز مرونة آلية التداول ودورات التسوية 
لألوراق المالية المتداولة خارج المنصة.

تطوير آلية أكثر كفاءة للتعامل مع 
طلبات المشاركين في السوق، وآلية 

محسنة ألنشطة البيع على المكشوف.

توفير دورة تسوية مرنة للصفقات 
المتفاوض عليها، تتيح للبائع والمشتري 

االتفاق على دورة تسوية من )T+0( إلى 
)T+5( حسب متطلبات الصفقة.  

تحسينات تداول السعودية:

 محمد الرميح
المدير التنفيذي لتداول السعودية

“كوننا إحدى أكبر األسواق المالية على مستوى العالم وبين نظرائنا من 
األسواق المالية الناشئة فإننا نتحمل مسؤولية الحفاظ على المعايير الدولية 

وتنفيذ أفضل الممارسات العالمية. كما نفخر بترقية تجربة المستثمر في 
السوق المالية السعودية من خالل التطوير المستمر للمنتجات والخدمات، حيث 

نسعى جاهدين لرفع المستوى لكافة المشاركين في السوق “.
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تقديم خدمات مطورة ومحسنة مما 
يمكن مؤسسات السوق المالية وأعضاء 

المقاصة والبنوك من اختيار النموذج الذي 
يناسب طبيعة أعمالهم في السوق.

اعتماد إطار عمل متكامل للمخاطر 

توسيع خدمات المقاصة لتشمل 
أسواق األسهم والصكوك 

والسندات والصناديق المتداولة 

خدمات ما بعد التداول الموسعة

مقاصة

تعمل شركة مركز مقاصة األوراق المالية على توسيع خدمات المقاصة 
المركزية الستكمال خدمات مقاصة المشتقات المالية المتداولة في 

السوق التي تم إطالقها في عام 2020م، حيث ستشمل أسواق األسهم 
والصكوك والسندات والصناديق المتداولة، بما يوفر إطار عمل متكامل 

إلدارة المخاطر ويساعد على تسهيل طرح منتجات وخدمات جديدة 
ألعضاء المقاصة.   

تسعى مقاصة من خالل هذه التحسينات الحديثة إلى تعزيز النمو 
في السوق المالية السعودية من خالل تمكين المنتجات والخدمات 

الجديدة للمستثمرين، ومواءمتها مع أفضل المعايير الدولية لمقاصة 
األوراق المالية. 

ستساهم مقاصة في تقديم خدمات مطورة ومحسنة مما يمكن 
مؤسسات السوق المالية وأعضاء المقاصة والبنوك من اختيار 

النموذج الذي يناسب طبيعة أعمالهم في السوق.

 وائل الهزاني
المدير التنفيذي لمقاصة 

“يمثل توسيع خدمات مقاصة خطوة مهمة للتقدم بأعمالنا كشركة وللمجموعة. 
إن خدماتنا المتطورة ستدعم هدفنا المتمثل في حماية سالمة السوق المالية 

السعودية، كما ستسهل توفير منتجات وخدمات جديدة ألعضاء المقاصة. 
ونتطلع إلى تطبيق خدمات المقاصة لجميع فئات األوراق المالية المتداولة في 

السوق والتي ستمكننا من تعزيز االستقرار المالي.“

تحسينات مقاصة:
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03 0102

 مطابقة 
العمليات والتقارير

تقديم نظام اإليداع 
والتسوية الجديد

المعالجة المباشرة من خالل 
ISO 15022 رسائل اآليزو

إيداع

تتيح إيداع بنية تحتية أكثر تطورًا لعمليات ما بعد التداول وتقدم مجموعة 
واسعة من خدمات األوراق المالية، وذلك عن طريق توفير عدة تحسينات 

جديدة، حيث تتضمن، تقديم نظام اإليداع والتسوية الجديد، وذلك 
بالتزامن مع المعايير الدولية؛ لتحسين تجربة مؤسسات السوق المالية 
وأمناء الحفظ، ووكالء التسوية، والمستثمرين، مما يجذب المزيد من 

المستثمرين إلى السوق.  

سيعمل هذا النظام الجديد على تحسين البنية التحتية للسوق المالية 
السعودية وتعزيز كفاءة السوق. 

يدعم نظام إيداع األوراق المالية المركزي الجديد أجندة التحول للمجموعة، 
وذلك من خالل تقديم خدمات مبتكرة وإنشاء روابط قوية مع مراكز 

اإليداع العالمية. 

 رائد الحميد
المدير التنفيذي إليداع 

“كشركة مركز إيداع األوراق المالية، نرحب بفرصة تقديم نظام اإليداع 
والتسوية الجديد، الذي يوفر، نرحب بفرصة تقديم نظام إيداع مركزي جديد 

لألوراق المالية، الذي يوفر بنية تحتية أكثر تطورًا لعمليات ما بعد التداول ويعزز 
روابطنا مع مراكز اإليداع العالمية وكثير من خدمات األوراق المالية للمشاركين 
في السوق المالية السعودية. ويأتي ذلك لتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين 

المحليين والدوليين “.

تحسينات إيداع:
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لمعرفة المزيد، يرجى زيارة رابط 
موقعنا اإللكتروني أدناه:


