
ــعودية  ــة الس ــوق املالي ــود الس ــار جه ــعرية يف إط ــذب الس ــدود التذب ــة ح ــن آلي ــأيت تحس ي

ــة. ــز البني ــداول( لتعزي )ت

التحتيــة للســوق، وتتزامــن مــع مواصلــة تــداول اســتثامرها يف إضفــاء التحســينات الســوقية 

لتعزيــز كفــاءة الســوق املاليــة الســعودية وفعاليتهــا مبــا يدعــم مــن املســتثمرين املحليــن 

والدوليــن عــى حــد ســواء.

ما هي حدود التذبذب السعرية اليومية؟ما هي حدود التذبذب السعرية؟

حدود التذبذب السعرية

هــي  اليوميــة  الســعرية  التذبــذب  حــدود 
املاليــة  للورقــة  يســمح  ال  التــي  الحــدود 
املتداولــة تجاوزهــا خــال جلســة التــداول 
انخفاضــاً، وتبلــغ حــدود  أو  ارتفاعــاً  ســواء 
التذبــذب الســعرية اليوميــة . % املطبقــة 

.1 حاليــاً +/- 

حــدود  هــي  الســعرية  التذبــذب  حــدود 
أســعار  لضبــط  بوضعهــا  الســوق  قامــت 
الورقــة املاليــة عندمــا ترتفــع أو تنخفــض 

مســبقاً. محــددة  بنســبة 

ــد  ــعري عن ــذب الس ــة للتذب ــدود الثابت ــق الح ــيتم تطبي س
وصــول ســعر الورقــة املاليــة إىل 10%، ســواء ارتفاعــاً 
التذبــذب  مــزاد  تفعيــل  إىل  يــؤدي  مــا  انخفاضــاً،  أو 
الســعري، ويتــم تحديــد حــد ثابــت جديــد للورقــة املاليــة 
بنائــاً عــى الســعر املرجعــي الجديــد الناتــج مــن مــزاد 

التذبــذب الســعري.

ما هي آلية عمل الحدود الثابتة للتذبذب السعري؟

مزاد التذبذب السعري:

يبـــدأ عندمـــا يصـــل  هـــو مـــزاد 
إىل  املاليـــة  الورقـــة  ســـعر 
الحـــد الثابـــت للتذبـــذب الســـعري 
عـــدة مـــرات  يتكـــرر  أن  وميكـــن 

التـــداول. جلســـة  خـــال 

التذبـــذب  مـــزاد  فـــرة  تســـتمر 
5دقائـــق،  ملـــدة  الســـعري 
ـــرة  ـــة متغ ـــال 30 ثاني ـــي خ وتنته
التذبـــذب  مـــزاد  انتهـــاء  بعـــد 

. لســـعري ا

إدخـــال  للمســـتثمرين  ميكـــن 
خـــال  والـــراء  البيـــع  أوامـــر 
اآلليـــة  بنفـــس  الفـــرة  هـــذه 
االفتتـــاح  مـــزاد  يف  املتبعـــة 

واإلغـــاق.

التذبـــذب  مـــزاد  انتهـــاء  عنـــد 
ــي  ــعر مرجعـ ــج سـ ــعري ينتـ السـ
حـــدود  عليـــه  تُبنـــى  جديـــد 

ثابتـــة. ســـعرية 

مــن املمكــن أن يتكــرر مــزاد التذبــذب الســعري عــدة مــرات خــال 
جلســة التــداول، ضمــن حــدود التذبــذب الســعرية اليوميــة والتــي تبلــغ 
+/- 30 % مــن الســعر املرجعــي للورقــة املاليــة يف مــزاد االفتتــاح.

ــعرية  ــذب الس ــدود التذب ــى ح ــتطرأ ع ــي س ــرات الت ــي التغي ــا ه م

ــتثمرين؟ ــى املس ــتؤثّر ع ــف س وكي

اليوميــة  الســعرية  التذبــذب  حــدود  توســيع  التغيــرات  تشــمل 
الســوق مــن  كل  يف  الســعري  للتذبــذب  ثابتــة  حــدود  وتطبيــق 
الرئيســية ومنو-الســوق املوازيــة تشــمل التغيــرات توســيع حــدود 
التذبــذب الســعرية اليوميــة وتطبيــق حــدود ثابتــة للتذبــذب الســعري 

يف كل مــن الســوق الرئيســية ومنو-الســوق املوازيــة.



  منو – السوق املوازيةالسوق الرئيسية 

توســيع حــدود التذبــذب الســعرية اليوميــة لتصــل إىل +/- 30 % 
بــدالً عــن +/- 10 %, وذلــك خــال الثاثــة أيــام األوىل مــن تــداول كل 
مــن األســهم وصناديــق االســتثار العقاريــة املتداولــة )ريتــس(

ــاً. ــة حديث ــة املدرج ــة املتداول ــتثار املغلق ــق االس وصنادي

التذبــذب  حــدود  ضبــط  إعــادة  ســيتم  الرابــع،  اليــوم  مــن  ابتــداًء 
.10%  -/+ إىل  اليوميــة  الســعرية 

توســيع حــدود التذبــذب الســعرية اليوميــة لتصــل إىل +/- 30 % 
املدرجــة  املاليــة  األوراق  كل  عــى  وذلــك   20%  -/+ عــن  بــدالً 

. مســتمر بشكل  و

تطبيــق الحــدود الثابتــة للتذبــذب الســعري عنــد +/- 10 % وذلــك 
ــق  ــهم وصنادي ــن األس ــداول كل م ــن ت ــام األوىل م ــة أي ــال الثاث خ
االســتثار  وصناديــق  |)ريتــس(  املتداولــة  العقاريــة  االســتثار 

املغلقــة املتداولــة املدرجــة حديثــاً.

تطبيــق الحــدود الثابتــة للتذبــذب الســعري عنــد +/- 10 % وذلــك 
عــى كل األوراق املاليــة املدرجــة وبشــكل مســتمر.

ابتــداًء مــن اليــوم الرابــع، ســيتم إلغــاء تطبيــق الحــدود الثابتــة 
ــعري. للتذبذب الس

تتيــح تــداول تنفيــذ األوامــر لــأوراق املاليــة املدرجــة 
ضمــن  يكــون  ســعر  عنــد  الديــن(  أدوات  )باســتثناء 
حــدود التذبــذب الســعرية اليوميــة. وتقــوم الســوق 
بوضــع تلــك الحــدود وفقــاً للســعر املرجعــي، لتبقــى 

ــداول. ــوم الت ــال ي ــول خ ــارية املفع ــدود س الح

ثــم يقــوم نظــام التــداول بوضــع حــدود التذبــذب 
املتبعــة. لآلليــة  وفقــاً  اليوميــة  الســعرية 

يــوم  يف  اإلغــاق  ســعر  هــو  املرجعــي  الســعر 
التــداول الســابق، وذلــك يتضمــن أي تعديــات أخــرى 
ــدم  ــال ع ــا. ويف ح ــم تطبيقه ــا ت ــه، حيث ــرأت علي ط
وجــود ســعر إغــاق ســابق، يقــوم نظــام التــداول 

باســتخدام ســعر اإلدراج كســعر مرجعــي.

ويجــوز للســوق أيضــاً تعديــل معايــر حــدود التذبــذب 
الســعرية اليوميــة حســب الــرورة.

كيف تعمل حدود التذبذب السعرية اليومية؟

متديد مزادي االفتتاح واإلغالق:

ــن 	  ــاق، ح ــاح واإلغ ــزادي االفتت ــد م ــداول بتمدي ــتقوم ت س
يكــون الســعر عنــد حــد التذبــذب الثابــت األعــى أو األدىن أو 

يف حــال وجــود أوامــر غــر متطابقــة.

ــن، 	  ــدة دقيقت ــاق مل ــاح واإلغ ــزادي االفتت ــد م ــيتم متدي س
وملــرة واحــدة فقــط، ولــن يكــون هــذا التمديــد ســارياً عــى 

مــزادات التذبــذب الســعري.

ــق 	  ــة تطبي ــن قابلي ــر ع ــض النظ ــد بغ ــق التمدي ــيتم تطبي س
الحــد الثابــت للتذبــذب الســعري، مــا يعنــي أن التمديــد 
الســوق  يف  املاليــة  األوراق  كافــة  عــى  ســيُطبّق 

دائــم. بشــكل  املوازيــة  الســوق  ومنــو  الرئيســية 

ســتطبق اآلليــة الجديــدة لحــدود التذبــذب الســعرية ابتــداًء 	 
مــن تاريــخ 8 نوفمــر 2020 يف الســوق الرئيســية ومنــو 

ــة. ــوق املوازي الس

يقــوم نظــام التــداول بوضــع حــّدي التذبــذب الســعري األعــى واألدىن )يف حــال كان قابــل للتطبيــق( قبــل بــدء 
الجلســة األوىل باســتخدام نســب مئويــة معــّدة مســبقاً.

توسيع حدود التذبذب السعرية اليومية لتصل إىل + / - 30% 

تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند  +/- 10 %

إخالء المسؤولية

المــواد والتقاريــر المنشــورة هــي لغــرض المعلومــات العامــة فقــط، وال ينبغــي اعتبارهــا توصيــة لشــراء او بيــع أي ورقــة ماليــة، علمــا انــه قــد تــم اســتخالص هــذه المعلومــات مــن مصــادر يعتقــد انهــا موثوقــة، وقــد بذلــت شــركة اإلنمــاء لالســتثمار اقصــى جهــد للتأكــد مــن ان محتــوى المعلومــات المذكــورة صحيحــة ودقيقــة، ومــع ذلــك شــركة اإلنمــاء لالســتثمار ال تضمــن وال تتعهــد بــان هــذه المعلومــات كاملــة 
وخاليــة مــن االخطــاء. شــركة اإلنمــاء لالســتثمار ال تضمــن اداء أي اســتثمار وان عوائــد االوراق الماليــة فــي حــال وجودهــا مــن الممكــن ان تتذبــذب، و جميــع االســتثمارات عرضــه لمخاطــر الخســارة او احتماليتهــا و قــد يــؤدي ذلــك الــى اســتقطاع جــزء او كامــل راس المــال المســتثمر لدفــع تلــك العوائــد، و عليــه مــن الممكــن ان تكــون المبالــغ المســتردة مــن راس المــال المســتثمر اقــل او قــد ال يكــون هنالــك مبالــغ 
 
ً
مســترده لــراس المــال المســتثمر، وهنالــك اوراق ماليــة غيــر قابلــة للتحويــل الفــوري الــى ســيولة ، كمــا ان بعــض االوراق الماليــة تتعامــل بالعمــالت االجنبيــة، و قــد ينتــج عــن التغيــرات فــي اســعار هــذه العمــالت تأثيــرات ايجابيــة او ســلبيه علــى قيمــة الورقــة الماليــة. ان أي تقييــم ألداء اســتثمار ســابق ليــس مؤشــرا او ضمانــا لــأداء المســتقبلي، وال تضمــن الشــركة بــأن هــذا األداء ســيتكرر أو ســيكون مماثــال

فــي المســتقبل، وهــذه المنتجــات قــد ال تكــون مناســبه لجميــع المســتثمرين، ولذلــك يستحســن طلــب مشــورة متخصصــة مــن مستشــارك المالــي والقانونــي الخــاص بــك قبــل الشــروع باالســتثمار فــي االوراق الماليــة. شــركة اإلنمــاء لالســتثمار تقــوم بنشــاطات فــي مجــال تمويــل الشــركات والوســاطة الماليــة، ومــن الممكــن ان تقــدم خدمــات اســتثمارية او ان تكــون قــد قدمتهــا مســبقا خــالل ال 12 شــهر الماضيــة 
، أو حصــة فــي األوراق الماليــة الــوراد معلومــات عنهــا فــي هــذه المــادة كمــا انــه قــد تنطبــق بعــض الرســوم والضرائــب علــى بعــض المنتجــات واالوراق الماليــة. للحصــول علــى الشــروط واألحــكام ولالطــالع علــى كافــة التفاصيــل المتعلقــة بصناديــق ومنتجــات شــركة االنمــاء لالســتثمار 

ً
 اســتثماريا

ً
إلحــدى الشــركات التــي تتعامــل معهــا فــي االوراق الماليــة، وقــد تكــون الشــركة تملــك أو يمكــن أن تملــك مركــزا

يرجــى التكــرم بزيــارة الموقــع اإللكترونــي: http://www.alinmainvestment.com  تطبــق شــروط وأحــكام الصنــدوق بــرج العنــود-2، الطابــق رقــم 20، طريــق الملــك فهــد، منطقــة العليــا، ص.ب:55560 الريــاض 11544المملكــة العربيــة الســعودية.  اإلنمــاء لالســتثمار )شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة( بموجــب شــهادة الســجل التجــاري رقــم 1010269764 وترخيــص هيئــة الســوق الماليــة  رقــم 37- 09134         


