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س

ماذا سيقدم نظام التداول الجديد X-Stream INETالى السوق؟

ج

يعد النظام الجديد  X-Stream INETمن أحدث أنظمة التداول التي طورتها شركة  NASDAQوالذي يتميز بفعاليته وسرعته في تنفيذ األوامر
بشكل دقيق وآمن ،وذلك في تداول االسهم ،الصكوك والسندات ،وصناديق المؤشرات .كما سيمكن النظام الجديد السوق المالية السعودية من تطوير
المزيد من الخدمات المقدمة لجميع عمالئها والتي تعزز من كفاءة وعمق السوق من خالل اكثر من منصة جديدة لتداول العديد من االصول
واالوراق المالية باإلضافة الى المزيد من القدرات االستيعابية

س

هل هناك أي تغيير في طريقة أولوية مطابقة األوامر بعد تطبيق النظام الجديد؟
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ج

ال يوجد أي تغيير في أولوية مطابقة األوامر حيث انها ستبقى كما هي

س

هل سيتم تغيير أوقات التداول؟

ج

ال يوجد أي تغيير في أوقات التداول و ستستمر كما هي في النظام الحالي

س

هل هناك أي تغيير في خصائص السوق؟

ج

باستثناء خصائص أمر السوق ،ال يوجد أي تغيير اخر في خصائص السوق
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س

ما هو الفرق في خصائص أمر السوق من حيث ادخال األمر وتنفيذه بعد تطبيق النظام الجديد؟
خصائص أمر السوق ستبقى كما هي عليه في النظام الجديد باستثناء ما يلي:
 أثناء فترة ما قبل االفتتاح (من الساعة  10:00صباحا و حتى الساعة 11:00صباحا) ستبقى خصائص أوامر السوق كما هي عليه في النظام
الحالي
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أثناء فترة التداول المستمر (من الساعة  11:00صباحا و حتى الساعة  3:30مساء) سوف يتم تنفيذ أوامر السوق مقابل أفضل سعر في السوق
والكمية المتبقية والتي لم يتم نفيذها ستتحول الى أمر عادي محدد السعر بسعر التنفيذ (ما لم يتم إدخال أمر السوق بإضافة شرط “ تنفيذ و الغاء"
أو “ تنفيذ أو الغاء")

مثال:
ج

في المثال ادناه ،وبعد ادخال امر لبيع  500سهم بسعر السوق ،سيتم تنفيذ بيع  200سهم من أمر السوق بسعر  10.05لاير ثم يتم تحويل الكمية
المتبقية الى امر محدد السعر 300 :سهم بسعر  10.05لاير

أوامر الشراء
الكمية

3

أوامر البيع
السعر
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100
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س

هل هناك أي تغيير في المعلومات التي يتم بثها حالياً؟

ج

ال يوجد أي تغيير في البيانات المرسلة والتي تبث حالياً ،فيما عدا سعر االفتتاح االفتراضي في مرحلة ما قبل االفتتاح والذي لن يتم بثه مع النظام
الجديد

س

ما هو التغيير الذي سيحدث لسعر االفتتاح االفتراضي؟

ج

لن يتم االعالن عن سعر االفتتاح االفتراضي في النظام الجديد كما هو معمول به في النظام الحالي ،وسيتم االعالن عن افضل سعر في شاشة
"السوق حسب السعر"

س

هل سيتم تغيير طريقة فتح محفظة جديدة؟

ج

لن يكون هناك أي تغيير في طريقة فتح المحافظ الجديدة وستبقى كما هي عليه في النظام الحالي

س

هل هناك أي تغيير لتحويل األسهم؟

ج

لن يكون هناك أي تغيير في طريقة تحويل األسهم وستبقى كما هي عليه في النظام الحالي

س

هل هناك أي تغيير لرهن األسهم؟

ج

لن يكون هناك أي تغيير في طريقة رهن األسهم وستبقى كما هي عليه في النظام الحالي
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س

هل سيتم اضافة انواع أوامر جديدة بعد اطالق النظام الجديد؟

ج

لن يكون هناك أي انواع أوامر جديدة عند اطالق النظام الجديد

س

هل هناك أي تغيير في خصائص وأنواع األوامر؟

ج

ال يوجد أي تغيير في خصائص وانواع األوامر وستبقى كما هي عليه في النظام الحالي

س

هل هناك أي تغيير في صالحية األوامر في النظام الجديد؟

ج

ال يوجد أي تغيير في فيما يخص فترة صالحية األوامر

س

هل سيتم تغيير دورة المقاصة في النظام الجديد؟

ج

لن يكون هناك أي تغيير في دورة المقاصة وستبقى كما هي عليه في النظام الحالي

س

هل هناك أي تغيير على قيمة الصفقة العادية والصفقة الصغيرة؟

ج

ستبقى قيمة الصفقة العادية و الصغيرة كما هي (الصفقة الصغيرة تساوي  15000لاير أواقل)
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س

هل يدعم النظام الجديد تنفيذ الصفقات الخاصة؟

ج

نعم ،يدعم النظام الجديد تنفيذ الصفقات الخاصة (صفقة متفاوض عليها) بنفس الشروط الحالية

س

هل سيكون هناك أي تغيير في وحدة تغير االسعار؟

ج

لن يكون هناك أي تغيير في نطاقات وحدة التغير السعري وستبقى كما هي عليه في النظام الحالي

س

هل سيكون هناك أي تغيير في طريقة حساب المؤشرات؟

ج

لن يكون هناك أي تغيير في طريقة حساب المؤشرات وستبقى كما هي عليه في النظام الحالي

س

هل هناك أي تغيير على طريقة حساب سعر األغالق؟

ج

لن يكون هناك أي تغيير في حساب سعر اإلغالق وستبقى كما هي عليه في النظام الحالي

س

هل وضعت شركة السوق المالية السعودية خطة طوارئ للتعامل مع األعطال الفنية أو الظروف الخارجية التي قد تؤثر على استمرارية عمل
السوق؟

ج

نعم ،وضعت شركة السوق المالية السعودية خطة طوارئ وإجراءات للتعامل مع األعطال الفنية التي قدد تدؤثر علدى اسدتمرارية عمدل السدوق ،حيدث
تشتمل البنية التحتية للنظام الجديد  X-Stream INETعلدى أنظمدة احتياطيدة بديلدة تعمدل فدي حالدة تعطدل األنظمدة الرئيسدية .وبدالرغم مدن تطبيدق
النظام اآللي الجديد  X-Stream INETفي العديد من األسواق المالية العالمية ،إال أن السوق المالية السعودية عملت ،وخالل خطة المشروع التدي
امتدت لعشرين شهراً  ،على وضع إجدراءات مكثفدة للتدكدد مدن كفداءة النظدام الجديدد وسدالمته وفاعليتده ومالئمتده لمتطلبدات السدوق الماليدة السدعودية
باإلضافة الى إجراء اختبارات مكثفة وشاملة مع أعضاء السوق ومزودي البيانات .ورغم ضئالة االحتمال ،وكما هو الحال فدي سدائر األنظمدة اآلليدة
األخرى ،قد يعترض هذا النظام مشداكل فنيدة خارجدة عدن اإلرادة ال يمكدن التنبدؤ بهدا ،ممدا قدد يسدتدعي ،وفدي أسدوء الظدروف ،الرجدوع الدى النظدام
السابق  SAXESSمما قد يترتب عليه الغاء بعض العمليات وإعادة فتح السوق بشكل طبيعي.
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