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2

الت اب التعد أس

 ً ة وتطبيق : أو  أفضل المماراساتتوجه إدارة البورصة لتحس الوضع التناف للبورصة الم
ة .العالم  

ا  ة : ثان قة الحال .األسعاراتجاە حركة لحساب سعر اإلقفال اللح واليو ال تعكس الط  

ات : ثالثا  ات ع حساب مديون الهامش وفقا عدم قدرة ال اء  ال العمالء خاصة ما يتعلق منها 
ة قة الحساب الحال .لط  

عا  ل الف لألوراق : را ات التحل ة نظرا للتفاوت الملحوظ صع تداول  ب االعتماد ع اخر سعر المال
قة  الط ةوسعر اإلقفال المحسوب  .الحال  

ة مع الحفاظ ع ا: خامسا  لحدود األمنة اتاحة نطاق سعري ا لتحرك أسعار األوراق المال
ذب األسعار ات تذ .لمست  
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 ً ةالحدود : أو   السع

ة اسم الورقة المال
إقفال أمس

Previous Close
ا سعر فتح استكش

TOP
Openسعر الفتح

ةسعر  أول عمل
 Refالسعر المرج 

price
الحد السعري 

للصعود
الحد السعري 

للهبوط

www100NA
ذ اول  سعر تنف
ان وقت ا  ة أ هاعمل

١٠٠١٢٠٨٠

ة ا سعر فتح استكشإقفال أمساسم الورقة المال
TOP

Openسعر الفتح
ة سعر أول عمل

 Refالسعر المرج 
price

الحد السعري 
للصعود

الحد السعري 
للهبوط

www100105105١٠٠١٢٠٨٠

كون السعر  ة جلسة التداول  دا مع 
المرج هو سعر إقفال أمس

كون السعر  ة جلسة التداول  دا مع 
المرج هو سعر إقفال أمس

ة: ١مثال  ساب سعر فتح استكشا للورقة المال حالة عدم اح
No TOP

 
ة حققت  ة ي لها  ا صعود% ٥ هذە الحالة الورقة المال  أخرى خالل جلسة التداول وجلسة مزاد سعر اإلقفال%  ١٥خالل الجلسة االستكشاف

ة: ١مثال  ساب سعر فتح استكشا للورقة المال حالة اح
TOP=105



4

ا    سعر اإلقفال اللح : ثان

ذ  ألسعار  المتحرك المتوسط   ات مرجحة التنف م قة ٣٠ آخر عن المنفذة ال ذات بها  دق   طوال تنف

ة قة ٣٠ أول خالل   اللح  اإلقفال كون أن وع ، التداول جلسة ف ة ترا  هو  الجلسة من دق ة للف   أول مرور  لح  المنقض

قة ٣٠ .التداول جلسة من دق

قة الحساب ط

وط اعتماد السعر المحسوب كسعر إقفال لح 

ة إجما  م  .سهم ١٠٠ تقل ال  الجلسة خالل المنفذة ال

مة إجما  و ذات ق ه 000,100عن التقل الجلسة خالل التنف .جن

 
ط معا يتم اعتماد السعر السابق ط كسعر إقفال لح لل  حالة عدم تحقق ال ه ال ة، الذي ينطبق عل  ورقة المال

ط يتم اعتماد سعر إقفال أمس ه ال  و حالة عدم وجود سعر محسوب ينطبق عل
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ا    سعر اإلقفال اللح : ثان

10:00 am

 سعر اإلقفال اللح 
ات  ٢+١هو السعر المحسوب للعمل

1 4

10:10am

2

10:29

 سعر اإلقفال اللح 
ات  ٣+٢+١هو السعر المحسوب للعمل

3

10:40am

 سعر اإلقفال اللح 
ات ٤+٣+٢هو السعر المحسوب للعمل
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  جلسة مزاد سعر اإلقفال: ثالثا 

ت  ومدتهاالجلسة توق  
ل( ل للتعد د وقا )م  
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  جلسة مزاد سعر اإلقفال: ثالثا 

:المدرجة خالل جلسة المزاد وخصائصهااألوامر   

ا  تدرج.١ سمح المزاد، دء لحظة القائمة األوامر  جميع المزاد تلقائ دخال و وطة غ  ألوامر ا ب لهاوتع الم  دون فقط د

ذ  ة خالل تنف ا  تنفذ  المزاد  إقفال لحظة وعند  المزاد  ف لة األوامر  تلقائ ذ  القا د  قفالاإل سعر  عند  للتنف  عن الناتج الجد

 .المزاد

دخال سمح.٢ اطات ذات األوامر  ب ,AON( الخاصة االش MF(  لها ار    اخذها  عدم مع فقط وتعد  حساب عند  االعت

.اإلقفال سعر 

ة   سمح ال .٣ دخال المزاد  ف ة الحدود  نطاق   اال  أوامر  ب ة للورقة السع  .التداول يوم نفس خالل المال

ة خالل.٤ ة وح  المزاد  لجلسة العشوا  اإلقفال لحظة من الف ة خالل أي( المزاد عد  ما  جلسة دا Pre‐Close ف

Adjustment(  دخال سمح ال ل أو  ب ة إلغاء أو  تعد ق عن أوامر  أ .السمسار ط
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  جلسة مزاد سعر اإلقفال: ثالثا 

ة للمعاي  وفقا  اإلقفال سعر  حساب يتم ب التال ت ات ب  :األول
ة  أ  حقق الذي السعر ‐أ  .تداول م

ك الذي السعر ‐ب ة  أقل ي ة م ق لة منفذة غ  مت ذ وقا  .للتنف
لة األسعار  متوسط‐ج ذ القا  .للتنف

 
ة وط التال  :ع أن تتوافر  السعر المحسوب ال

 
مة تقل أال .١ ذها  المتوقع األسهم ق متها  تنف ه ١٠٠٠٠٠( األد  الحد  عن وق ل )جن ة ورقة ل  .مال
اء N البيع أوامر  لعدد  األد  الحد  وط توافر .٢ ات لعدد  األد  والحد  ،M وال  X المنفذة العمل
 

وط توافر  عدم حالة   قة ال ذ  أو  TCP المحسوب السعر  الخاص الجزء   سعر  أي عرض يتم لن السا .ه التنف

اإلقفالسعر محددات   
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  جلسة مزاد سعر اإلقفال: ثالثا 

د ساب سعر إقفال جد : حالة عدم اح

ات ع• م ال خر سعر إقفال لح وهو متوسط األسعار مرجحا  عتد  ُ د  تج عن المزاد سعر جد قة  ٣٠ن آخر لو لم ي دق
ة منفذة ت آخر عمل ،من توق

م• ذات أو عدم توافر الحد األد المطلوب لل جة عدم وجود تنف ات و حالة عدم وجود سعر إقفال لح ن
مة المنفذة ) سهم١٠٠( ه ١٠٠٠٠٠(والق ا ،) جن  المطبق حال

ةإقفال معلن للورقة كون سعر اإلقفال لجلسة اليوم هو آخر سعر    .المال
 

ذ  ة التنف   close trading‐Pre (Close PriceTrade at(ف
 

ل األوامر المسجلة  دة وتعد ة إدخال أوامر جد ط األوامر المعلقة )  أسعارفقط(يتم خالل هذە الف ش عادة ت سعر موحد و
ب ت ة ع ال ارات التال  :من أحد الخ

وطسعر .١ افة ال دة  حالة توافر  ة المزا د الناتج عن عمل  .اإلقفال الجد
ات آلخر .٢ م ال ة منفذة ٣٠أو المتوسط المتحرك المرجح  ت آخر عمل قة من توق  .دق
ذاتأو .٣ ة  حالة عدم وجود تنف .آخر سعر إقفال للورقة المال
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  جلسة مزاد سعر اإلقفال: ثالثا 

 مثال رق 

سمسار ة م سعر سعر ة م سمسار

٦ ٢٠٠٠ ٩٩ ١٠٥ ١٠٠٠ ١

٧ ٣٠٠٠ ٩٩٫٥ ١٠٤٫٥ ٢٠٠٠ ٢

٨ ١٥٠٠ ١٠٠ ١٠٤ ١٥٠٠ ٣

٩ ١٠٠٠ ١٠٠٫٥ ١٠٣٫٥ ٣٠٠٠ ٤

١٠ ١٥٠٠ ١٠١ ١٠٣ ٤٠٠٠ ٥

١١ ٥٠٠ ١٠٣
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  جلسة مزاد سعر اإلقفال: ثالثا 

 مثال رق 

ة ق ة مت م ة منفذة م بيع ترا  السعر  اء ترا 

٨٥٠٠ ١٠٠٠ ٩٥٠٠ ١٠٥ ١٠٠٠

٦٥٠٠ ٣٠٠٠ ٩٥٠٠ ١٠٤٫٥ ٣٠٠٠

٥٠٠٠ ٤٥٠٠ ٩٥٠٠ ١٠٤ ٤٥٠٠

٢٠٠٠ ٧٥٠٠ ٩٥٠٠ ١٠٣٫٥ ٧٥٠٠

٢٠٠٠ ٩٥٠٠ ٩٥٠٠ ١٠٣ ١١٥٠٠

٢٥٠٠ ٩٠٠٠ ٩٠٠٠ ١٠١ ١١٥٠٠

٤٠٠٠ ٧٥٠٠ ٧٥٠٠ ١٠٠٫٥ ١١٥٠٠

٥٠٠٠ ٦٥٠٠ ٦٥٠٠ ١٠٠ ١١٥٠٠

٦٥٠٠ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠ ٩٩٫٥ ١١٥٠٠

٩٥٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٩٩ ١١٥٠٠



 شكـــرا 


