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إجراءات الشركات بعد تطبيق
T+2 آلية التسوية 
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إخالء مسؤولية

المعلومــات الــواردة فــي هــذا العــرض هــي ألغــراض تعريفيــة فقــط وال تشــكل أي عــرض، أو دعــوة أو ترويــ�ج أو مشــورة أو توصيــة أو أي ضمــان أو تمثيــل 
ــًا، وي�جــب أن ال تؤخــذ علــى أنهــا وثيقــة قانونيــة أو مرجــع فــي أي مــن جوانبهــا، كمــا أن جميــع المعلومــات  مــن أي نــوع، ســواًء نــص عليهــا صراحــة أو ضمن

ــ�ي دون إشــعار. والمنتجــات والخدمــات المعروضــة تخضــع لجميــع القواعــد واللوائــح والشــروط واألحــكام المتبعــة وتخضــع للتغي
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المقدمة
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المقدمة
األهداف العامة

الغــرض مــن هذه النشــرة هــو تقديم 
عــن  تفصيليــة  إرشــادية  معلومــات 
آليــة إجــراءات الشــركات بعــد تطبيــق 
األوراق  لتســوية  الزمنيــة  المــدة 

 .T+2 الماليــة 

وتشتمل هذه النشرة على 
المعلومات الرئيسية التالية:

ملخص التغي�يات 
على إجراءات 

الشركات بعد تطبيق 
آلية التسوية الجديد 

T+2

التعريفات 
الرئيسية المتعلقة 
بإجراءات الشركات 

وآلية تسوية 
األوراق المالية

أبرز األسئلة 
الشائعة
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المقدمة
التعريفات

أهم التعاريف المتعلقة بإجراءات الشركات ونظام تسوية األوراق المالية:

التسوية

المركز

الجمعية العامة

سجل ملكية الورقة المالية

إجراءات الشركات

حساب المركز

نقل األوراق المالية محل الصفقة إلى حساب المركز العائد للمشرتي ونقل المبلغ المستحق إلى الحساب النقدي 
الخاص بالبائع.

مركز إيداع األوراق المالية الذي أنشئ بموجب المادة السادسة والعشري�ن من نظام السوق المالية

الجمعية العامة التي تنعقد بحضور المساهمني في الشركة بموجب أحكام نظام الشركات والنظام األساس للشركة

اإلجراءات المتخذة من المصدر التي يرتتب عليها أي مما يلي:
1. زيادة أو انخفاض في كمية األوراق المالية المصدرة أو تغي في قيمتها االسمية

2. أي توزيعات لألرباح النقدية

السجل الذي يبني هوية مالكي فئة معينة من األوراق المالية للمصدر

حساب يفتح لدى المركز يجري من خالله إيداع األوراق المالية وتسوية الصفقات التي ت�تم عليها، وتنفيذ أي قيد عليها
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إجراءات الشركات
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إجراءات الشركات
T+2 آثار آلية التسوية الجديدة

 :T+2 آثار تعديل المدة الزمنية لتسوية األوراق المالية إلى

T+0 مع آلية التسوية الحالية

تحديث سجل ملكية
 الورقة المالية:

أحقية حضور اجتماعات
 الجمعية العامة:

أحقية الحصول على
 التوزيعات:

T+2 مع آلية التسوية الجديدة

يحدث سجل ملكية الورقة المالية بعد 
اكتمال تسوية الصفقة، وت�تم تلك اإلجراءات 

)T+0( في نفس يوم تنفيذ الصفقة

يحدث سجل ملكية الورقة المالية بعد اكتمال 
تسوية الصفقة، وت�تم تلك اإلجراءات في ثاني 

)T+2( يوم عمل يلي تنفيذ الصفقة

للمساهمني المقيدين في سجل ملكية الورقة المالية الخاص بالمصدر في يوم اجتماع الجمعية العامة

للمساهمني المالكني للورقة المالية الخاصة بالمصدر  في نهاية تاري�خ االستحقاق



9

التوقيتالتعريفاليوم

 قبل 10 أيام تقويمية على األقليوم إعالن المصدر اجتماع الجمعية العامة والتواري�خ الرئيسيةيوم اإلعالن
من تاري�خ االجتماع

يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي يتم فيه التصويت على بنود يوم اجتماع الجمعية العامة
االجتماع

 التاري�خ المعلن الجتماع الجمعية
العامة

 يوم عمل واحد بعد تاري�خ اجتماعأول يوم عمل بعد انعقاد الجمعية العامةاليوم الالحق ليوم انعقاد الجمعية
الجمعية العامة

 اليوم الذي تظهر فيه أسماء المساهمني المستحقني للتوزيعات المرتتبةتاري�خ تحديث سجل األحقية
على قرارات الجمعية العامة في سجل ملكية الورقة المالية

 بعد يومي عمل من تاري�خ
االستحقاق

15 يوم عمل كحد أقصى من بداية اليوم الذي يقوم فيه المصدر بتوزيع األرباح النقدية للمستحقنيتاري�خ التوزيع النقدي
تاري�خ االستحقاق

 اليوم الذي يستحق فيه المساهمون المالكون للورقة المالية لتوزيعاتتاري�خ االستحقاق
المصدر

حسب ما تحدده الجمعية العامة 
ويست�ثنى من ذلك حقوق 

األولوية حيث إن تاري�خ االستحقاق 
يكون يوم اجتماع الجمعية العامة

إجراءات الشركات
T+2 التواري�خ الرئيسية إلجراءات الشركات بعد تطبيق آلية التسوية الجديدة



10

يعلن المصدر عن 
الدعوة الجتماع 
الجمعية العامة 

والتواري�خ الرئيسية

يحق للمساهمني المقيدين 
في سجل ملكية الورقة 

المالية الخاص بالمصدر في 
يوم اجتماع الجمعية العامة 

حضور اجتماع الجمعية 
العامة والتصويت على 

بنودها

يتم تعديل سعر 
الورقة المالية عن 
طري�ق السوق قبل 

بداية جلسة التداول 
بحسب ما يرتتب على 

إجراءات المصدر

يدفع المصدر األرباح 
النقدية للمساهمني 
المقيدين في سجل 

ملكية الورقة المالية 
في تاري�خ االستحقاق 
في حال توزيع أرباح 

نقدية

:T+0 تطبيق إجراءات الشركات الحالي مع آلية التسوية

يوم اإلعالن
يوم اجتماع 

الجمعية العامة
اليوم الالحق 

للجمعية
تاري�خ

 التوزيع النقدي
15 يوم عمل من تاري�خ االستحقاق كحد أقصى 10 أيام تقويمية  كحد أدنى

إجراءات الشركات
T+0 التطبيق الحالي مع آلية التسوية 

التطبيق الحالي 
إلجراءات الشركات
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تطبيق إجراءات الشركات مع اآللية الجديدة لتسوية األوراق المالية T+2 في حال توزيع أرباح نقدية:

هذا المثال يوضح األحقية في حال كان تاري�خ االستحقاق هو يوم اجتماع الجمعية العامة

إجراءات الشركات
T+2 التطبيق الجديد مع آلية التسوية

يعلن المصدر عن 
الدعوة الجتماع 
الجمعية العامة 

والتواري�خ الرئيسية

يحق للمساهمني 
المقيدين في سجل 

ملكية الورقة المالية 
الخاص بالمصدر في 

نهاية هذا اليوم حضور 
اجتماع الجمعية العامة 
والتصويت على بنودها

ال يقوم السوق 
بتعديل سعر 

الورقة المالية 
للمصدر في 

حال توزيع أرباح 
نقدية

ت�كون أحقية الحصول 
على األرباح النقدية 

للمساهمني المالكني 
للورقة المالية الخاصة 

بالمصدر في يوم 
االستحقاق والذين تظهر 

أسمائهم في سجل 
ملكية الورقة المالية 

في هذا اليوم

يدفع المصدر األرباح 
النقدية للمستحقني

يوم اإلعالن
يوم اجتماع 

الجمعية العامة
اليوم الالحق 

للجمعية
تاري�خ تحديث 
سجل األحقية

تاري�خ التوزيع 
النقدي

15 يوم عمل من تاري�خ تحديث سجل األحقية كحد أقصى 10 أيام تقويمية  كحد أدنى

مثال: في حال 
توزيع أرباح نقدية
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تطبيق إجراءات الشركات مع اآللية الجديدة لتسوية األوراق المالية T+2 في حال رفع رأس المال:

إجراءات الشركات
T+2 التطبيق الجديد مع آلية التسوية

يعلن المصدر عن 
الدعوة الجتماع 
الجمعية العامة 

والتواري�خ الرئيسية

يحق للمساهمني المقيدين في 
سجل ملكية الورقة المالية الخاص 

بالمصدر في نهاية هذا اليوم 
حضور اجتماع الجمعية العامة 

والتصويت على بنودها

يتم تعديل سعر 
الورقة المالية 

عن طري�ق 
السوق قبل 
بداية جلسة 

التداول

ت�كون أحقية الحصول 
على األسهم الموزعة 
للمساهمني المالكني 

للورقة المالية الخاصة 
بالمصدر في يوم 
االستحقاق والذين 

تظهر أسمائهم في 
سجل ملكية الورقة 

المالية في هذا اليوم

يوم اإلعالن
يوم اجتماع 

الجمعية العامة

إيداع األوراق 
المالية الموزعة

اليوم الالحق 
للجمعية

تاري�خ تحديث 
سجل األحقية

10 أيام تقويمية  كحد أدنى

مثال: في حال 
رفع رأس المال

اليوم الذي يلي تاري�خ تحديث سجل األحقية والذي ُتقيد فيه األوراق المالية الناتجة عن إجراءات المصدر إلى حسابات المركز الخاصة 
بالمساهمني المستحقني، وتقيد األوراق المالية في حساب المركز قبل بداية فرتة التداول.

هذا المثال يوضح األحقية في حال كان تاري�خ االستحقاق هو يوم اجتماع الجمعية العامة
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تطبيق إجراءات الشركات مع اآللية الجديدة لتسوية األوراق المالية T+2 في حال خفض رأس المال:

إجراءات الشركات
T+2 التطبيق الجديد مع آلية التسوية

يعلن المصدر عن 
الدعوة الجتماع 
الجمعية العامة 

والتواري�خ الرئيسية

يحق للمساهمني المقيدين في 
سجل ملكية الورقة المالية الخاص 

بالمصدر في نهاية هذا اليوم 
حضور اجتماع الجمعية العامة 

والتصويت على بنودها

يتم تعديل سعر 
الورقة المالية 

عن طري�ق 
السوق قبل 
بداية جلسة 

التداول

يتم تخفيض عدد 
األسهم للمساهمني 

المالكني للورقة 
المالية الخاصة 

بالمصدر في يوم 
االستحقاق والذين 

تظهر أسمائهم في 
سجل ملكية الورقة 

المالية في هذا اليوم

يوم اإلعالن
يوم اجتماع 

الجمعية العامة
اليوم الالحق 

للجمعية
تاري�خ نفاذ 

التخفيض

10 أيام تقويمية  كحد أدنى

مثال: في حال 
خفض رأس المال

يتم تعليق تداول سهم 
المصدر ليومي عمل

هذا المثال يوضح األحقية في حال كان تاري�خ االستحقاق هو يوم اجتماع الجمعية العامة
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األسئلة الشائعة
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األسئلة الشائعة
قائمة باألسئلة الشائعة وإجاباتها

من يحق له حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على بنودها؟

من يحق له الحصول على التوزيعات المرتتبة على اجتماع الجمعية العامة؟

يحق للمساهمني المقيدين في سجل ملكية الورقة المالية الخاص بالمصدر في تاري�خ انعقاد اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع 
الجمعية العامة والتصويت على بنودها، علمًا بأنه يتم القيد في سجل ملكية الورقة المالية عند اكتمال تسوية صفقات األوراق 

المالية بعد يومي عمل من تنفيذ الصفقة.

ت�كون أحقية الحصول على األرباح النقدية أو األسهم الموزعة للمساهمني المالكني للورقة المالية الخاصة بالمصدر في تاري�خ 
االستحقاق والذين تظهر أسمائهم في سجل ملكية الورقة المالية بعد يومي عمل من تاري�خ االستحقاق )يوم تحديث سجل األحقية(.

متى يتم إيداع األوراق المالية الجديدة المرتتبة على نتائج اجتماع الجمعية العامة في محافظ المالك؟

لو قمت بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق لي حضور اجتماع الجمعية والتصويت 
على بنودها؟

لو قمت بشراء األوراق المالية في يوم انعقاد الجمعية فهل يحق لي الحصول على التوزيعات المرتتبة على 
إجراء المصدر؟

يتم إيداع األوراق المالية الجديدة في محافظ المالك قبل بداية تداول اليوم التالي لتاري�خ تحديث سجل األحقية.

ال يحق حضور الجمعية العامة والتصويت على بنودها إال لمن تظهر أسمائهم في سجل ملكية الورقة المالية الخاص بالمصدر في 
تاري�خ انعقاد الجمعية، علمًا بأن السجل المذكور ُيحدَّث بعد اكتمال تسوية الصفقة، وذلك في ثاني يوم عمل يلي تنفيذ الصفقة.

نعم حيث أنه سيتم القيد في سجل ملكية الورقة المالية عند اكتمال تسوية صفقات األوراق المالية بعد يومي عمل بعد تاري�خ 
انعقاد الجمعية.
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مثال توضيحي 1 )شراء أوراق مالية(

مثال يوضح األحقية في حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على بنودها، واألحقية في الحصول على التوزيعات المرتتبة على 
إجراءات الشركات، في حال تم تنفيذ صفقة شراء في أحد األيام أدناه واالحتفاظ بها:

يوم اجتماع يوم عمليوم عمليوم عمل
الجمعية العامة

اليوم الالحق 
النعقاد الجمعية

تاري�خ تحديث 
سجل األحقية

شراء

شراء

شراء

شراء

شراء

شراء

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

ال

يحق للمساهم 
حضور الجمعية 

والتصويت؟

يحق للمساهم 
الحصول على 

التوزيعات؟

هذا المثال يوضح األحقية في حال كان تاري�خ االستحقاق هو يوم اجتماع الجمعية العامة
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مثال توضيحي 2 )بيع أوراق مالية(

مثال يوضح األحقية في حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على بنودها، واألحقية في الحصول على التوزيعات المرتتبة على 
إجراءات الشركات، في حال تم تنفيذ صفقة بيع األوراق في أحد األيام أدناه:

بيع

بيع

بيع

بيع

بيع

بيع

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

يحق للمساهم 
حضور الجمعية 

والتصويت؟

يحق للمساهم 
الحصول على 

التوزيعات؟

ال

ال

ال

ال

يوم اجتماع يوم عمليوم عمليوم عمل
الجمعية العامة

اليوم الالحق 
النعقاد الجمعية

تاري�خ تحديث 
سجل األحقية

هذا المثال يوضح األحقية في حال كان تاري�خ االستحقاق هو يوم اجتماع الجمعية العامة
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شكرًا


