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 يان صحف 

  إطار متونس األوراق المالية ب لبورصةنظم التداول تعديل لوائح 
 
وع االنتقال إىل ف  ظومةمنشر

 ®Optiq التداول الجديدة 

 

وع االنتقال إىل يهدف  اعتماد أحدث التقنيات لدعم تطوير السوق  إىلجديدة  تداول منظومةمشر

 . المستثمرين حاجياتواالمتثال للمعايير الدولية وتلبية 

  

ي طورتها  ®Optiqوتعتير منظومة التداول 
ها وتم  EURONEXT مؤسسة  ، الت  ز بالتعاون الوثيق مع  تركير

 تقنًيا األوراق المالية ب بورصة
ا
مر البورصة أوارسعة معالجة هاما، باعتبار ما ستضفيه من تونس، تحوًل

ي هذا المجال. لوجيا كنو المنظومة إعتمادا عىل أفضل الت طوير وقد تّم ت . ت والمبادال 
ز
 ف

 

مجموعة متنوعة من المنتجات المالية )األسهم والسندات ، تبادل  ®Optiq منظومة التداول تتيح و 

ي تبادل  سيتم، و (.... والمشتقات وصناديق االستثمار 
ز
وع ف ع تطور بالتوازي م الجديدة المنتجاتالشر

تيبية المنظمة لها  ي  األطر القانونية والي 
ز
 التونسية. المالية  ف

 

ي المتطور، أدخلت المنظومة الجديدة للتداول  يمية قواعد وظيفية وتنظوإضافة إىل جانبها التكنولوجر

ي ة تهدف إىل دجدي
ز
ز السيولة وكذلك مستوى الشفافية والعدالة ف  .السوقتحسير

 

ات الجديدة بشكل أساسي مالم هذه تتعلقو  ز ي ير
ز
  :النقاط التاليةف

 

إضافة مرحلة قبل االفتتاح يتم خاللها السماح بإلغاء األوامر للسماح : التداولمراحل وأوقات  -1

 . قبل فتح السوق قراراتهممراجعة للمستثمرين ل

  



ة للتداول بآخر سعر تداول بهدف تدعيم ضل السيولة وإعطاء المستثمرين فرصة أف كما تّم إحداث في 

  .لتنفيذ أوامرهم

 

  أوقات غير افتتاح السوق  -2
 
دخل أي ت دونآليا التداول يرها نظام آلية تداول يدهي  : معلومةف

ي   باألسعار. التالعب من بهدف التقليص بشر

 

  أوامر   -3
 
ة متنوعمجموعة متنوعة من األوامر من أجل تقديم خيارات : تّم اعتماد سوقالجديدة ف

 . للمستثمرين

 

  االحتفاظعتبات   -4
 
ي لعتبات ديناميكية : تّم اعتماد التغيير المسموح بها والترصف ف

ز
لترصف ف

ي السوق عمليات االحتفاظ بالنسبة 
ز
هي تقنية و  الرئيسية،لألوراق المالية المتداولة باستمرار ف

. كما تّم التبشكل   األسعار المفاجر   تغيرّ تستخدم للحد من  ي خفيض كبير
ز
ة ف  لألوراقالحتفاظ افي 

 من  10المالية المتداولة باستمرار إىل 
ا
 حاليا. دقيقة  15دقائق بدال

 

لتجميع األوراق القاعدة  تعديل: تّم تداولسندات رأس المال المدرجة إىل مجموعات توزي    ع   -5

ي المجموعة المتداولة باستمرار 
ز
المالية المدرجة ضمن مجموعات تداول. وتبعا لذلك يتداول ف

ي 
إضافة نوفمير  30إىل أي من غرة ديسمير  ،سنويا  1200تعامالتها عن  يقل ال األوراق المالية الت 

ورة توفر  ز عىل األقل 300إىل ضز  . معاملة كحد أدنز كل رب  ع سنة لمدة ربعير

 

ي حالة انخفاض حادالتداول تعليق جديدة لآلية  إضافة: التداولتعليق  -6
ز
 ف

 

ي المبلغ القواعد المطبقة عىل : تّم تعديل صفقات الكتل  -7
ز
فيع ف ألدنز اصفقات الكتل نحو الي 

 ية. عىل السوق الرئيس ت ا وذلك بهدف تعزيز المبادال مليون دينار  إىلا دينار  ألف 100لكتلة من ل

 

كات  تخصيص: البديلةالسوق   -8 هذه السوق بقواعد تداول خصوصية تماشيا مع طبيعة الشر

 المدرجة والمستثمرين. 

 

وط  -9 وط العملية و  : ممارسة نشاط صانع السوقشر شاط نالفنية المتعلقة بممارسة تّم تحديد الشر

 األنشطة المتعلقة بعقود السيولة. صناعة السوق و 


