
 اإلجراء مالحظات التوقيت الشخص 

 Tاليوم  العميل البائع 1

 00:00)من 

 (11:11إلى 

   .تسجيل أمر البيع عن طريق العضو البائع 

 Tاليوم  العضو البائع 2

 00:00)من 

 (11:11إلى 

   ( التحقق من إسم العميل ورقم المساهمNIN.)  

 .تسجيل األمر على نظام التداول في البورصة   

 Tاليوم  أمين الحفظ 1

 00:00)من 

 (11:11إلى 

   .ال يوجد 

 Tاليوم  بورصة قطر  4

)خالل جلسة 

 التداول(

    عند تنفيذ أمر البيع ، يتم تسجيل األوراق المالية الُمباعة على

أنها تحت التسوية في حساب التداول الخاّص بالعميل البائع 

 والخاضع لمراقبة أمين الحفظ.

 Tاليوم  بورصة قطر  1

)قبل الساعة 

14:00) 

   .إرسال ملف ملخص التداول إلى أمين الحفظ 

 Tاليوم  أمين الحفظ 6

)إبتداًء من 

الساعة 

14:00) 

   .طلب تأكيد / رفض الصفقة من العميل البائع 

 T+3اليوم  أمين الحفظ 7

)قبل الساعة 

00:00) 

    رفض صفقة البيع.   البورصة بما يفيدتزويد 

 .إبالغ الوسيط برفض صفقة البيع 

8 

 

  T+3اليوم 

)في تمام 

الساعة 

00:00) 

    إرسال تقرير المقاّصة الخاص بالتسوية النقدية إلى األعضاء

متحصالت بيع األوراق المالية وأمناء الحفظ ، مع إضافة 

 لعمالء أمناء الحفظ إلى تقارير المقاصة الخاصة بهم. 

0 

 

  T+3اليوم 

)من الساعة 

حتى  00:00

الساعة 

03:30) 

    التزام تسوية بتحويل تقوم

األوراق المالية المباعة من حساب العميل البائع إلى حساب 

العضو البائع من خالل استبدال حساب العميل البائع 

على نظام   بالحساب الخاص بالعضو البائع

، أي إعادة األوراق المالية إلى حساب العميل  



أمين  البائع وحجزها في ذلك الحساب الخاضع لمراقبة

الحفظ. وبهذا يتّم تصنيف صفقة البيع على نظام 

في خانة الصفقات القابلة للفشل دون  

اإلضرار بحق الطرف المشتري في إستالم األوراق المالية 

 المشتراة.

بداية من  العضو البائع 10

 T+3  اليوم

  T+6إلى 

    المحفظة الخاّصة )في حالة وجود أوراق مالية كافية استخدام

أو  T+3لتغطية الفشل( أو الشراء من السوق في اليوم 

إلى  T+4اللجوء إلى نظام إعادة الشراء اإلجباري من

T+6  صباحاً أو اقتراض  0:30و 0:00بين الساعة

األوراق المالية )في حال تطبيقه( للتمكن من تسوية طرف 

 البيع في الصفقة.

11 

 

 T+3اليوم 

 T+6إلى 

  

في حالة 

تمكن 

العضو 

البائع 

الحصول 

على 

األوراق 

المالية من 

خالل 

محفظته أو 

إعادة 

الشراء 

 اإلجباري 

  إصدار تعليمات الدفع إلى أمين الحفظ من أجل دفع

متحصالت البيع إلى العضو البائع )في حال طلب العضو 

  البائع(.

 .القيام بتسوية طرف البيع في الصفقة  

  فك حجز األوراق المالية في حساب العميل البائع لدى أمين

  الحفظ.

  في حالة الحصول على األسهم من خالل الشراء من السوق

( يتم فك حجز األوراق المالية في حساب T+3في اليوم )

 (.T+6العميل البائع في اليوم )

12 

 

في نهاية 

 T+6اليوم 

في حالة 

عدم تمكن 

العضو 

البائع 

الحصول 

على 

األوراق 

 المالية

 .االحتفاظ بمتحصالت البيع لدى أمين الحفظ  

  تحويل التزام التسوية إلى العميل البائع واستخدام األسهم

المحجوزة في حسابه لتسوية طرف البيع في الصفقة في 

  .T+6اليوم 

  

11 

 

  T+7اليوم 

)قبل الساعة 

10:00 

 (صباحا  

في حالة 

عدم تمكن 

العضو 

الحصول 

على 

األوراق 

 المالية

 ( إجراء التسوية النقدية النهائية مع العميلcash-close-

out.وتعويضه نقداً كما هو منصوص عليه في هذا الدليل ) 



       التسوية النقدية  

التسوية  بنك 14

)مصرف قطر 

 المركزي(

  T+3اليوم 

  

    تحويل األموال بين أعضاء  –القيام بدورة التسوية النقدية

 التسوية النقدية )األعضاء وأمناء الحفظ(.

 T+3اليوم  العضو البائع 11

 T+6حتى 

في حالة 

تمكن 

العضو 

الحصول 

على 

األوراق 

 المالية

  متحصالت البيع من أمين الحفظ.استالم  

  تحّمل أي خسائر أو التخلي عن أية أرباح ناتجة عن عملية

  تصحيح الخطأ.

  .دفع رسوم الغرامة ، في حال اإلنطباق 

في حالة  T+7اليوم  العضو البائع 16

عدم تمكن 

العضو 

الحصول 

على 

األوراق 

 المالية

  

  التسوية النقدية النهائية مع العميل )إجراءcash-close-

out.وتعويضه نقداً كما هو منصوص عليه في هذا الدليل )  

  .دفع رسوم الغرامة ، في حال اإلنطباق 

 T+3اليوم  أمين الحفظ 17

 وما بعد

في حالة 

تمكن 

العضو 

الحصول 

على 

األوراق 

 المالية

  متحصالت البيع إلى العضو البائع. دفع 

في حالة  T+7اليوم  أمين الحفظ 18

عدم تمكن 

العضو 

الحصول 

على 

األوراق 

 المالية

  اإلبقاء على أو دفع متحصالت البيع إلى العميل البائع بناًء

العميل إضافة إلى أي تعويضات مستلمة من   على طلب

 العضو البائع.

  

 


