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E M P O W E R I N G  N E W  P O S S I B I L I T I E S



: ��يمتاز نظام التداول  X-stream INETبالتا

ات ��عضاء السوق : � �سيوفر النظام عدة مم�

� بفعاليته  �كة (NASDAQ) والذي يتم� ��� طورتها 
يعــد النظــام الجديــد X-stream INET  من أحدث أنظمة التداول الــ��

� تــداول ا�ســهم، الصكــوك والســندات، وصناديــق 
� تنفيــذ ا��وامــر بشــكل دقيــق وآمــن، وذلــك ��

و�عتــه ��
ات. كمــا ســيمكن النظــام الجديــد الســوق الماليــة الســعودية مــن تطويــر المزيــد مــن الخدمــات المقدمــة  ��المــؤ
� تعــزز مــن كفائــة وعمــق الســوق مــن خــ°ل اكــ�� مــن منصــة جديــدة لتــداول العديــد مــن 

لجميــع عم°ئهــا والــ��
ا�صول وا�وراق المالية با�ضافة ا� المزيد من القدرات ا�ستيعابية.

بيئة تداول فائقة الµعة: اتخاذ قرارات التداول ب�عة وفعالية ل�ستفادة من ظروف السوق بصورة فورية
� دعم تعدد ا��صول والعم°ت: يوفر فرصة ل��عضاء ل�ستفادة من فرص التداول المتعددة

مرونة ��
متانة ضوابط المخاطرة: تقليل المدة الزمنية قبل وعند التداول، والتأكد من حماية ا��شخاص المرخص لهم 

ضد المخاطر
£ التعامل مع ا��خطاء والمشاكل التقنية، وبنية تحتية تعتمد ع� أحدث 

بنية تحتية موثوقة ومتطورة: قدرة عالية ¥¤
£ تضمن استمرار وكفاءة عمليات السوق

التقنيات ال§¦
 ¤ £̈ £ مجال تطوير وتجه

ة  "ناسداك" ¥¤ ¬̈ ̈¯ من 20 عاماً من خ ة تقنية فريدة: نظام X-stream INET هو نتاج ��ك ºخ�
أنظمة التداول

̈¯ من 85 سوق لعمليات إيداع ا��وراق المالية، تنفيذ التسويات  £ اك
معاي�� تقنية عالية: يستخدم هذا النظام ¥¤

والمقاصة وتسجيل ملكية ا��وراق المالية

¤ أنظمة التداول £̈ £ مجال تطوير وتجه
¤¥ NASDAQ ة ل̄�كة ¬̈ ̈¯ من 20 عاماً من الخ هو نتاج ��ك

أفضل نظام من حيث إرسال ا��وامر، كما أنه يوفر خدمات مساندة ع� مدار الساعة

£ العالم
̈¯ فعالية لتداول ا��سهم ¥¤ النظام ا��«ع وا��ك



السلوك الجديد

سلوك السوق

أوامر السوق

��السلوك الحا
SAXESS

يتم تنفيذ أوامر السوق بأفضل 
خمسة أسعار، وبعدها يتم إلغاء 

� التداول ا�فتتاحي 
الكمية المتبقية ��

والتداول المستمر

يتم تنفيذ أوامر السوق بأفضل سعر، ثم 
 �

� حالة إدخال ا��مر ��
إلغاء الكمية المتبقية ��

ة ما قبل ا�فتتاح، بينما يتم تحويلها إ� أمر  ف��
� حالة إدخالها أثناء التداول المستمر

محدد ��

 �
�Ãا يتم ن�µ سعر ا�فتتاح ا�ف��

� نظام TIP لرسائل السوق
والحجم ��

�
�Ãا سعر ا�فتتاح ا�ف��

أوامر السوق

سعر ا�فتتاح

 �
�Ãا يتم ن�µ سعر ا�فتتاح ا�ف��

والحجم برسالة جديدة منفصلة، ويمكن 
تنفيذها أو تعطيلها حسب العضو

X-stream INET


