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 مقدمـــــــــة

وقد تبنت . هً أن تحقق مستوى عاٍل لفعالٌة السوق( تداول)إن أحد األهداف األساسٌة للسوق المالٌة السعودٌة 

تداول العدٌد من المشارٌع لتحقٌق هذا الهدف، أحدها هو تغٌٌر طرٌقة حساب سعر اإلغالق من االعتماد على 

 (VWAP)سعر آخر صفقة تمت على السهم إلى متوسط السعر المرجح بكمٌة التنفٌذ 

بعض المنافع لهذه . إن هذه الطرٌقة تعتبر أكثر فعالٌة وشفافٌة من الطرٌقة الحالٌة المعتمدة على آخر سعر

 :الطرٌقة ٌمكن تلخٌصها باآلتً

إن طرٌقة المتوسط السعري المرجح تحمً المستثمرٌن، تزٌد من العدالة، وتحافظ على مصداقٌة سعر 1.

 اإلغالق

 للمستثمرٌن، تعتبر طرٌقة المتوسط السعري المرجح سهلة الفهم واالستٌعاب2.
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 طرٌقة احتساب سعر االغالق بالمتوسط السعري

من خالل متوسط السعر للصفقات التً تمت خالل فترة ( VWAP)ٌحتسب سعر اإلغالق باستخدام المتوسط السعري المرجح بكمٌة التنفٌذ 

 :وٌتم حساب سعر اإلغالق من خالل المعادلة التالٌة(. دقٌقة من جلسة التداول قبل اإلغالق 15وبشكل أدق خالل آخر )زمنٌة محددة 

 

 

 :المثال التالً ٌشرح المعادلة أعاله

 

 

مجموع قيم التداول

مجموع أحجام التداول
=  سعر اإلغالق

 الوقت قيمة التداول حجم التداول السعر

103.25 3,000 309,750 3:16 p.m. 

105.00 2,110 221,550 3:18 p.m. 

105.00 2,100 220,500 3:20 p.m. 

105.00 500 52,500 3:22 p.m. 

107.00 100 10,700 3:24 p.m. 

108.00 2,000 216,000 3:26 p.m. 

109.00 1,500 163,500 3:28 p.m. 

109.00 1,500 163,500 3:29 p.m. 

 المجموع 1,358,000 12,810

o لاير 109.00هو ( سعر آخر صفقة)إن سعر اإلغالق بحسب الطريقة الحالية 
o لاير 106.00(= 1,358,000/12,810)إن سعر اإلغالق بحسب طريقة المتوسط السعري المرجح هو 
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ٌتم احتساب سعر اإلغالق على طرٌقة المتوسط السعري عند حدوث صفقات على السهم، بغض النظر عن •

 قٌمتها وحجمها

ٌحتسب التذبذب السعري للسهم فً ٌوم التداول التالً بناًء على سعر اإلغالق لٌوم التداول الحالً محسوباً •

 (VWAP)على طرٌقة المتوسط السعري المرجح بكمٌة التنفٌذ 

 مساًء سٌتم احتسابها فً معادلة حساب سعر اإلغالق3:15الصفقات التً ُتنّفذ فً الساعة •

دقٌقة لجلسة التداول، ٌتم احتساب سعر اإلغالق بناًء  15فً حالة عدم تنفٌذ أي صفقات على السهم فً آخر •

 (لاير 15,000أخذاً بعٌن االعتبار أن ٌكون حجم الصفقة ٌساوي أو ٌزٌد على )على آخر سعر تنفٌذ 

إذا لم تحدث أي صفقات على السهم طوال جلسة التداول، ٌكون سعر اإلغالق لذلك الٌوم هو نفس سعر •

 اإلغالق للٌوم السابق

 (VWAP)سعر االفتتاح ٌحسب بناًء على سعر اإلغالق السابق محسوباً على طرٌقة الـ •

 على إجراءات الشركات وحقوق األولوٌة بعد تعدٌل سعر السهم( VWAP)ٌتم تطبٌق سعر الـ •

سٌبقى المؤشر معتمداً على سعر . فً مؤشر السوق( VWAP)لن ٌؤثر السعر المحسوب على طرٌقة الـ •

 اإلغالق بناًء على آخر صفقة تم تنفٌذها

 الخصائص العامة
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 مالفرق بٌن طرٌقة اخر صفقة عادٌة وطرٌقة المعدل السعري لحساب سعر االغالق؟1.

 أسئلة متكررة

 كٌف ٌتم حساب تذبذب سعر السهم فً الٌوم التالً؟2.

 ؟«التغٌر فً سعر السهم»كٌف ٌتم حساب 3.

 دقٌقة؟ 15ماهو سعر االغالق فً حالة عدم وجود صفقات على السهم خالل اخر 4.

 ماهو سعر االغالق فً حالة عدم وجود صفقات على السهم خالل الٌوم؟5.

 ؟ (المعدل السعري)متى ٌتم بث اسعار االغالق 6.

لاير، بٌنما ٌتم تحدٌد سعر االغالق بطرٌقة  15,000سعر اغالق اخر صفقة عادٌة هو سعر الصفقة للسهم التً تجاوزت قٌمتها 

 دقٌقة قبل اغالق السوق 15المعدل السعري من خالل معدل السعر آلخر 

 (المعدل السعري)ٌتم حسابه على أساس سعر اغالق الٌوم السابق 

 :  هناك حالتان لحساب التغٌر فً سعر السهم

ٌكون التغٌر فً سعر السهم الفرق بٌن آخر سعر خالل (: عصراً  03:30:00الى  11:00:00من )السوق مفتوح حالة 1.

 (  المعدل السعري)ساعات التداول، و سعر إغالق الٌوم السابق 

، (المعداللسعري)ٌكون التغٌر فً سعر السهم الفرق بٌن سعر إغالق الٌوم (: عصراً 03:32:00)ما قبل اإلغالق حالة 2.

 (  المعدل السعري)وسعر إغالق الٌوم السابق 

 دقٌقة  15ٌكون سعر االغالق هو سعر اخر صفقة عادٌة تمت قبل آخر 

 ٌكون سعر االغالق هو سعر اغالق الٌوم السابق 

 (  عصرا 03:32:00)ٌتم بث اسعار المعدل السعري فً حالة السوق ماقبل االغالق 
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تابع... أسئلة متكررة  

 كٌف ٌتم ادخال االوامر عندما الٌتوافق سعر اغالق السهم مع نطاق وحدات تغٌر السعر؟ 7.

 ؟(المعدل السعري)هل تؤثر الصفقات الخاصة على سعر االغالق 8.

 هل تؤثر طرٌقة المعدل السعري على حساب المؤشرات؟ 9.

 هل جمٌع االوراق المالٌة تحسب طرٌقة المعدل السعري السعار االغالق؟ 10.

 أٌن تظهر أسعار االغالق على موقع تداول االلكترونً؟ 11.

 :ٌتم ادخال االمر ضمن نطاق وحدات السعر للسهم كما هو موضح فً المثال التالً

 الخ...  106.50، 106.25، 106.00: الممكن ادخال االمر بالوحدات السعرٌة التالٌةلاير، فمن  106.22= سعر اغالق السهم 

 (  المعدل السعري)التؤثر الصفقات الخاصة على سعر االغالق 

 التؤثر طرٌقة المعدل السعري على حساب المؤشرات حٌث ٌتم حسابها على أساس اخر صفقة عادٌة 

 ُتطبق طرٌقة المعدل السعري على سوق االسهم فقط 

 :  تظهر أسعار االغالق فً الصفحات التالٌة

 المفصل للشركات السعر 1.

 (  ملخص أداء السهم)السهم أداء 2.

 قبل التعدٌل األسعار 3.

 أٌام تداول  6آخر 4.

 :  تظهر أسعار االغالق فً التقارٌر التالٌة

 الٌومٌة المفصلة القائمة 1.

 االسبوعٌة والقائمة الٌومٌة القائمة 2.

 السنوٌة / ربع السنوٌة/ الشهرٌةالسوق احصائٌات 3.

 المالٌة الٌومٌة المؤشرات 4.
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 شكراً لكـــــم

 8001169999لمزٌد من المعلومات االتصال على الرقم المجانً 

  +966126618200أو من خارج المملكة 


