
  
 

 

 

 

 

 
 وحدات تغير السعر لألوراق المالية  تفاصيل تعديل

 

 
 ؟وحدة تغير السعرماهي 

 
وتختلف وحدات تغير السعر بحسب قيمة هذه الورقة الحد األدنى لحركة تغير األسعار في سجل األوامر لألوراق المالية المدرجة، هي 

 المالية.

 
 

 ؟السعرلذي تغير في وحدات تغير  ما

 
 تقليل قيمة وحدات تغير السعر الحالية وإضافة نطاقات جديدة كما هو موضح أدناه:سيتم على اإلجراء الجديد  بناء  

 

 

 السعر الجديدةوحدات تغير   وحدات تغير السعر الحالية سعر الورقة المالية

 لاير 0.01 لاير 0.05 رياالت 10أقل من 

 لاير 0.02 لاير 24.98إلى  10 ما بين

 لاير 0.05 لاير 0.10 لاير 49.95إلى  25 ما بين

 لاير 0.10 لاير 0.25 لاير 99.90إلى  50 ما بين

 لاير 0.20 لاير 100أعلى من 

 
 

 

 

 :مثال توضيحي

 
 :بالمقارنة بين وحدات تغير السعر الحالية والجديدة، لاير 75 بسعرتداول أسهمها في السوق مثال على سجل أوامر لشركة 

 
 

 وحدات تغير السعر الحالية

 لاير( 0.25)

 وحدات تغير السعر الجديدة 

 لاير( 0.10)

 الطلب العرض  الطلب العرض 

75  74.75  75  74.90 

75.25 74.50  75.10  74.80 

75.50 74.25  75.20  74.70 

75.75 74  75.30 74.60 

76 73.75  75.40 74.50 

 
 
 



 

 

 

 .بالمقارنة بين وحدات تغير السعر الحالية والجديدة، لاير 7 بسعرتداول أسهمها في السوق مثال على سجل أوامر لشركة 
 

 وحدات تغير السعر الحالية

 لاير( 0.05)

 الجديدةوحدات تغير السعر  

 لاير( 0.01)

 الطلب العرض  الطلب العرض 

7 6.95  7  6.99  

7.05 6.90  7.01 6.98 

7.10 6.85  7.02 6.97 

7.15 6.80  7.03 6.96 

7.20 6.75  7.04 6.95 

 
 
 

 على أي األوراق المالية سيتم التطبيق؟
 

وكذلك صناديق المؤشرات والصناديق العقارية  الرئيسية والسوق الموازيةالسعر الجديدة على السوق تغير سيتم تطبيق تغير وحدات 

 ولن يشمل هذا التغيير سوق الصكوك والسندات.وحقوق األولوية المتداولة، المتداولة 

 

 

 

 متى سيتم تطبيق هذه التغييرات؟

 
 م.04/06/2017هـ الموافق 09/09/1438من تداول يوم األحد القادم بتاريخ  ابتداء  سيتم تطبيق وحدات تغير السعر الجديدة 

 

 ؟وحدات تغير السعر تعديلمن  ألهدافاما 

  
 2030تماشيا مع رؤية المملكة  زيادة كفاءة السوق الماليةواالستراتيجي لدعم خطط تطوير السوق المالية  اإلطار تعزيز 

  للمستثمر أكثر خيارات سعرية إتاحةوالطلب وبالتالي العرض  أسعارتقليل الفرق بين 

 أسعار العرض والطلبرفع التنافسية على ة جاذبية التداول في السوق وذلك من خالل زياد 

 




