
 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. 

مجموعة تداول السعودية تطلق حزمة 
من التحسينات لتطوير البنية التحتية لما 

بعد التداول

تحسينات )إيداع(

سيســاهم نظــام اإليــداع والتســوية الجديــد فــي تطويــر الســوق الماليــة الســعودية وعملياتهــا مــن خــالل 	 
تقليــل المخاطــر الدوريــة وتعزيــز كفــاءة الســوق. 

إدارة 	  لهــم  وتتيــح  تنوعــًا،  أكثــر  الوصــول ألدوات ماليــة  المســتثمرين مــن  الســوق  عــروض  زيــادة  ُتمكــن 
الســوق. حركــة  مــن  واالســتفادة  أكبــر  بفعاليــة  المخاطــر 

ســيدعم نظــام اإليــداع والتســوية الجديــد أحــد أهــداف تحــول المجموعــة والــذي يتمثــل فــي تقديــم خدمــات 	 
مبتكــرة وإنشــاء روابــط متينــة مــع مراكــز اإليــداع العالميــة.

يســمح نظــام اإليــداع والتســوية الجديــد بإيــداع األوراق الماليــة المدرجــة وغيــر المدرجــة فــي نظــام اإليــداع 	 
والتســوية، باســتثناء المشــتقات الماليــة.

يتــم تنفيــذ الصفقــات علــى األوراق الماليــة المودعــة غيــر المدرجــة عبــر التــداول خــارج المنصــة مــن قبــل 	 
األعضــاء أو تحويــالت مــن خــالل مركــز إيــداع مــن قبــل أعضــاء الحفــظ.

يتــم تنفيــذ الصفقــات علــى األوراق الماليــة المودعــة غيــر المدرجــة عبــر التــداول خــارج المنصــة مــن خــالل 	 
مؤسســات الســوق المالية.

يمكــن لألعضــاء تحويــل األوراق الماليــة المودعــة المدرجــة دون تنفيــذ صفقــة بموجــب صفقــات محــددة، 	 
بمــا فــي ذلــك توزيــع الميــراث، والتحويــل بيــن الزوجيــن أو اآلبــاء وأبنائهــم، والتبرعــات، وغيرهــا.

تقــدم شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )إيــداع( نظــام اإليــداع 	 
والتســوية الجديــد، والــذي بــدوره يوفــر البنيــة التحتيــة الالزمــة 
لعمليات ما بعد التداول وذلك لتقديم مجموعة واسعة من 
خدمات األوراق المالية للمشاركين في السوق، بما في ذلك 

خدمــات التســوية واإليــداع والتســجيل وخدمــات األصــول.

لإليــداع 	  نظــام  الماليــة  األوراق  إيــداع  مركــز  شــركة  تقــدم 
معاييــر  مــع  تماشــيًا  التــداول،  بعــد  مــا  وعمليــات  والتســوية 
الســوق الدوليــة، وذلــك لتحســين تجربــة مؤسســات الســوق 
والمســتثمرين،  التســوية  ووكالء  الحفــظ،  وأمنــاء  الماليــة، 

الســوق. إلــى  المســتثمرين  مــن  المزيــد  وجــذب 

تقديم نظام اإليداع 
والتسوية الجديد.

معلومات إضافيةالمزايا التحسينات

عمليــة 	  يعتمــد المعالجــة المباشــرة وذلــك إلدارة  إيــداع  مركــز 
تسوية التداول بكفاءة لجميع الصفقات على األوراق المالية 

فــي تــداول الســعودية.

تقدم المعالجة المباشــرة العديد من الفوائد للمشــاركين في 	 
الســوق. إذ يتلقــى المشــاركون البيانــات بمجــرد مشــاركتها عبــر 
اإلنترنــت، ممــا يســاهم فــي تقليــل مخاطــر التســوية بشــكل 

كبيــر.

 	 ISO 15022 تتيــح المعالجــة المباشــرة مــن خــالل رســائل اآليــزو
توحيــد بيانــات الســوق، وتقليــل تفاعــل المســتخدم لينتــج عــن 

ذلــك تقليــل المخاطــر.

المعالجة المباشرة من خالل 
.ISO 15022 رسائل اآليزو

إجراء التسوية النقدية خالل اليوم مما يتيح الصرف المبكر ألموال المشاركين في السوق.	 

تتوفر تقارير الملكية وتقارير الصفقات والرسائل بشكل دوري أو بناًء على الطلب.	 

التقديــم علــى عضويــة مركــز اإليــداع ســيكون متاحــًا، وســيتم تفعيــل العضويــة لألعضــاء المؤهليــن بمجــرد 	 
اســتيفاء الشــروط الــواردة فــي قواعــد مركــز إيــداع األوراق الماليــة. 

ُيطلــب مــن المســتثمر فتــح حســاب لــدى مركــز إيــداع، والــذي يمكــن اســتخدامه إليــداع األوراق الماليــة، 	 
وتســوية الصفقــات، وتســجيل القيــود.

يمكن للمستثمرين فتح حساب لدى أكثر من عضو حفظ.	 

يمكن للمستثمرين أيضًا استخدام حساب مركز اإليداع مع أكثر من عضو سوق.	 

يجــب تحديــد المســتثمر فــي نظــام اإليــداع والتســوية قبــل فتــح حســاب مركــز اإليــداع تحــت اســم المســتثمر 	 
للمــرة األولــى، وال يجــوز تحديــد هويــة المســتثمر فــي نظــام اإليــداع والتســوية أكثــر مــن مــرة.

إيــداع خدمــة مطابقــة العمليــات بشــكل يومــي، 	  يقــدم مركــز 
عمليــات  جميــع  بمطابقــة  المعنيــة  لألطــراف  يســمح  ممــا 

عاليــة. وشــفافية  بكفــاءة  الســوق 

تضمــن مطابقــة العمليــات وإعــداد التقاريــر تحقيــق المرونــة 	 
فــي بيئــة أعمــال متغيــرة باســتمرار، وهــذا يســهل إعــداد التقاريــر 
تقاريــر  وإعــداد  الســوق  المشــاركين فــي  احتياجــات  علــى  بنــاًء 

محــددة. ألغــراض 

تغييــر نمــوذج التســوية مــن التســوية عنــد التــداول إلــى تســوية 	 
عنــد الطلــب، حيــث ســيتم تنفيــذ التزامــات التســوية بشــكل 

مجمــع فــي وقــت إصــدار التعليمــات.

تتحكم البنوك بشكل كامل في جميع خدمات المبلغ النقدي 	 
الســيولة  حجــز  بتغييــر  يســمح  المتلقــي، ممــا  الحفــظ  لعضــو 

خــالل اليــوم عنــد الحاجــة.

مطابقة العمليات 
والتقارير
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To learn more, visit our website 
or scan the QR code below:  


