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NOTE: Text should 

not go below this line. 

This line and text in 

pink will not print or 

display when 

presented and is only 

visible as a guide in 

edit mode. 

 قرار التعديل

 T+2تعرف على مزايا تطبيق المدة الزمنية الجديدة للتسوية : النص
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NOTE: Text should 

not go below this line. 

This line and text in 

pink will not print or 

display when 

presented and is only 

visible as a guide in 

edit mode. 

 أثر تغيير التسوية

 (البيع والشراء)على المتعاملين في السوق من حيث التداول  T+2ال يؤثر تطبيق آلية التسوية الجديدة : النص
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NOTE: Text should 

not go below this line. 

This line and text in 

pink will not print or 

display when 

presented and is only 

visible as a guide in 

edit mode. 

 مصطلحات وأسئلة شائعة

 تعرف أكثر على أهم المعلومات والمصطلحات المتعلقة بتسوية صفقات األوراق المالية ومدتها: النص
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NOTE: Text should 

not go below this line. 

This line and text in 

pink will not print or 

display when 

presented and is only 

visible as a guide in 

edit mode. 

 ومراحل التسوية T+2مصطلح 

 اإلنفوجرافيكو مراحلها عبر  T+2يمكنك التعرف على مصطلح تسوية صفقات األوراق المالية : النص
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NOTE: Text should 

not go below this line. 

This line and text in 

pink will not print or 

display when 

presented and is only 

visible as a guide in 

edit mode. 

 T+2مزايا 

ف على مزايا تعديل : النص  االنفوجرافيكفي هذا ( T+2)لتسوية صفقات األوراق المالية " المدة الزمنية"تعرَّ
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NOTE: Text should 

not go below this line. 

This line and text in 

pink will not print or 

display when 

presented and is only 

visible as a guide in 

edit mode. 

 T+2مزايا 

 يحقق العديد من الفوائد للمتعاملين في السوق المالية السعودية( T +2)تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات األوراق المالية إلى : النص
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NOTE: Text should 

not go below this line. 

This line and text in 

pink will not print or 

display when 

presented and is only 

visible as a guide in 

edit mode. 

 مثال للتسوية

على جميع صفقات األوراق المالية المدرجة في  (T+2)مثال لعملية الشراء والبيع يتم فيه تطبيق المدة الزمنية الجديدة للتسوية : النص
 السوق
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NOTE: Text should 

not go below this line. 

This line and text in 

pink will not print or 

display when 

presented and is only 

visible as a guide in 

edit mode. 

 مثال للتسوية

 T+2تتم عملية التسوية بعد يومي عمل من تنفيذ الصفقة في تطبيق التسوية  : النص
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NOTE: Text should 

not go below this line. 

This line and text in 

pink will not print or 

display when 

presented and is only 

visible as a guide in 

edit mode. 

 مثال للتسوية

 (يوم الخميس)إذا تمت  صفقة البيع قبل نهاية األسبوع ( T+2)مثال لتسوية صفقات األوراق المالية : النص
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NOTE: Text should 

not go below this line. 

This line and text in 

pink will not print or 

display when 

presented and is only 

visible as a guide in 

edit mode. 

 القوة الشرائية

اآللية الجديدة لتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات األوراق المالية في تداول تتيح لك تنفيذ عمليات البيع أو الشراء دون الحاجة : النص
 النتظار التسوية النقدية
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NOTE: Text should 

not go below this line. 

This line and text in 

pink will not print or 

display when 

presented and is only 

visible as a guide in 

edit mode. 

 القوة الشرائية

 التصرف في األوراق المالية خالل فترة التسوية المالية؟  T+2هل يستطيع المستثمر في اآللية الجديدة: النص
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