
 تفاصيل تعديل وحدات تغري السعر
لألوراق المالية



ماهي وحدة تغري السعر؟
هــي الحــد األدنــى لحركــة تغــر األســعار فــي ســجل األوامــر لــأوراق الماليــة المدرجــة، وتختلــف وحــدات تغــر 

الســعر بحســب قيمــة هــذه الورقــة الماليــة.

ما الذي تغري في وحدات تغري السعر؟
ــدة كمــا هــو  ــد ســيتم تقليــل قيمــة وحــدات تغــر الســعر الحاليــة وإضافــة نطاقــات جدي ــاًء علــى اإلجــراء الجدي بن

ــاه: موضــح أدن

مثال توضيحي:
مثــال علــى ســجل أوامــر لشــركة تــداول أســهمها فــي الســوق بســعر 75 ريــال، بالمقارنــة بــن وحــدات تغر الســعر 

الحاليــة والجديدة:

وحدات تغر السعر الجديدة وحدات تغر السعر الحالية سعر الورقة المالية

0.01 ريال
0.05 ريال

أقل من 10 رياالت

0.02 ريال ما بن 10 إلى 24.98 ريال

0.05 ريال 0.10 ريال ما بن 25 إلى 49.95 ريال

0.10 ريال
0.25 ريال

ما بن 50 إلى 99.90 ريال

0.20 ريال أعلى من 100 ريال

وحدات تغر السعر الحالية )0.25 ريال(

الطلب العرض 

74.75  75

74.50 75.25

74.25 75.50

74 75.75

73.75 76

وحدات تغر السعر الجديدة )0.10 ريال(

الطلب العرض 

74.90  75

74.80  75.10

74.70  75.20

74.60 75.30

74.50 75.40



مثــال علــى ســجل أوامــر لشــركة تــداول أســهمها فــي الســوق بســعر 7 ريــال، بالمقارنــة بــن وحــدات تغــر الســعر 

الحاليــة والجديدة.

الوحدات السعرية الحالية )0.05 ريال(

الطلب العرض 

6.95 7

6.90 7.05

6.85 7.10

6.80 7.15

6.75 7.20

الوحدات السعرية الجديدة )0.01 ريال(

الطلب العرض 

 6.99  7

6.98 7.01

6.97 7.02

6.96 7.03

6.95 7.04

على أي األوراق المالية سيتم التطبيق؟
ســيتم تطبيــق تغــر وحــدات تغــر الســعر الجديــدة علــى الســوق الرئيســية والســوق الموازيــة وكذلــك صناديــق 

المؤشــرات والصناديــق العقاريــة المتداولــة وحقــوق األولويــة المتداولــة، ولــن يشــمل هــذا التغيــ�ر ســوق 

الصكــوك والســندات.

متى سيتم تطبيق هذه التغي�ريات؟
ســيتم تطبيــق وحــدات تغــر الســعر الجديــدة ابتــداًء مــن تــداول يــوم األحــد بتاريــ�خ 1438/09/09هـــ الموافــق 

2017/06/04م.

ما األهداف من تعديل وحدات تغري السعر؟
• تعزيــ�ز اإلطــار االســراتيجي لدعــم خطــط تطويــ�ر الســوق الماليــة وزيــادة كفــاءة الســوق الماليــة تماشــيًا مــع 

رؤيــة المملكــة 2030.

• تقليل الفرق بن أسعار العرض والطلب وبالتالي إتاحة خيارات سعرية أكرث للمست�ثمر.

• زيادة جاذبية التداول في السوق وذلك من خالل رفع التنافسية على أسعار العرض والطلب.


