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يعــد النظــام الجديــد  X-stream INETمن أحدث أنظمة التداول الـ ـىى طورتها رسكة ) (NASDAQوالذي  
يتمرى بفعاليته

ورسعتــه ىڡ تنفيــذ 
االوامــر بشــكل دقيــق وآمــن ،وذلــك  ىڡ تــداول االســهم ،الصكــوك والســندات ،وصناديــق

المـ 
ـؤرسات .كمــا ســيمكن النظــام الجديــد الســوق الماليــة الســعودية مــن تطويــر المزيــد مــن الخدمــات المقدمــة

ـىى تعــزز مــن كفائــة وعمــق الســوق مــن خــالل اكـ ـرى مــن منصــة جديــدة لتــداول العديــد مــن
لجميــع عمالئهــا والـ 
االصول واالوراق المالية باالضافة اىل المزيد من القدرات االستيعابية.

يمتاز نظام التداول X-stream INETبالتاىل:


واال ¯كرى فعالية لتداول 
االرسع 
النظام 
االسهم £ ¤ىڡ العالم

¤£
وتجهرى أنظمة التداول
الخرىة ¯لرسكة £ ¤ NASDAQىڡ مجال تطوير
هو نتاج ال ¯كرى من  20عاماً من ¬
أفضل نظام من حيث إرسال 
االوامر ،كما أنه يوفر خدمات مساندة عىل مدار الساعة

سيوفر النظام عدة  
ممرىات العضاء السوق :

بيئة تداول فائقة الرسعة :اتخاذ قرارات التداول برسعة وفعالية لالستفادة من ظروف السوق بصورة فورية
مرونة ىڡ دعم تعدد 
االصول والعمالت :يوفر فرصة 
لالعضاء لالستفادة من فرص التداول المتعددة
متانة ضوابط المخاطرة :تقليل المدة الزمنية قبل وعند التداول ،والتأكد من حماية 
االشخاص المرخص لهم
ضد المخاطر
بنية تحتية موثوقة ومتطورة :قدرة عالية ¤ىڡ التعامل مع 
االخطاء والمشاكل التقنية ،وبنية تحتية تعتمد عىل أحدث
£
¦
الىى تضمن استمرار وكفاءة عمليات السوق
التقنيات £

¤
¯
¤£
وتجهرى
خرىة "ناسداك" £ىڡ مجال تطوير
º
خرىة تقنية فريدة :نظام  X-stream INETهو نتاج الكرى من  20عاماً من ¬
أنظمة التداول
اكرى من  85سوق لعمليات إيداع 
معايرى تقنية عالية :يستخدم هذا النظام ¤ىڡ ¯
االوراق المالية ،تنفيذ التسويات

£
والمقاصة وتسجيل ملكية 
االوراق المالية

سلوك السوق

السلوك الجديد

الحاىل
السلوك

SAXESS

أوامر السوق

أوامر السوق

X-stream INET

سعر ،ثم
السوق بأفضل
يتم تنفيذ أوامر
إدخال 
االمر  ىڡ
إلغاء الكمية المتبقية  ىڡ حالة
فرىة ما قبل االفتتاح ،بينما يتم تحويلها إىل أمر
محدد ىڡ حالة إدخالها أثناء التداول المستمر

يتم تنفيذ أوامر السوق بأفضل
خمسة أسعار ،وبعدها يتم إلغاء
الكمية المتبقية  ىڡ التداول االفتتاحي
والتداول المستمر

االفرى 
سعر االفتتاح 
اىص
  


سعر االفتتاح

اىص
يتم نرس سعر االفتتاح االفرى 
والحجم برسالة جديدة منفصلة ،ويمكن
تنفيذها أو تعطيلها حسب العضو

 
يتم 
اىص
نرس سعر االفتتاح االفرى 

والحجم ىڡ نظام  TIPلرسائل السوق

