
الصفقات املتفاوض عليها

ــى  ــا ع ــت إضافته ــي متّ ــرات الت ــن التغي ــداول( ع ــعودية )ت ــة الس ــوق املالي ــان الس ــأيت إع ي

ــي  ــة الت ــوات الحثيث ــار الخط ــا يف إط ــاوض عليه ــات املتف ــة الصفق ــد األدىن لقيم ــات الح متطلب

تتخذهــا تــداول يف ســعيها لتلبيــة مختلــف احتياجــات املســتثمرين عــر تعزيــز كفــاءة وفعاليــة 

الســوق املاليــة الســعودية وإرســاء بيئــة اســتثامرية جذابــة تتيــح للمســتثمرين املحليــن 

والدوليــن إمكانيــة دخــول مبســطة وســهلة للســوق املاليــة الســعودية، ومواءمــة أطــر 

ــة. ــات العاملي ــل املامرس ــع أفض ــة م ــوق التنظيمي الس

ما هي الصفقات املتفاوض عليها؟

الصفقــة املتفــاوض عليهــا هــي نــوع مــن الصفقــات التــي تتــم خــارج ســجل األوامــر ومبوجبهــا 
يتفــق كل مــن البائــع واملشــري عــى معلومــات الصفقــة قبــل تنفيذهــا يف الســوق املاليــة 
الســعودية. يجــب أن تلبــي الصفقــة املتفــاوض عليهــا الحــد األدىن املرتبــط بقيمــة الصفقــة، وأن 

يكــون ســعرها يف إطــار حــدود التذبــذب الســعري اليومــي.

مــا هــي التغيــرات التــي 

الصفقــات  عــى  طــرأت 

عليهــا؟ املتفــاوض 

األدىن  الحــد  بتغيــر  تــداول  قامــت 
عليهــا  املتفــاوض  الصفقــات  لقيمــة 
والســوق  الرئيســية  الســوق  ضمــن 

املوازيــة.

السوق الرئيسية:

ــكل  ــة ل ــص املختلف ــى الخصائ ــة ع ــات اآلن قامئ ــتكون املتطلب س
ــداول. ــاري مت ــتثامري عق ــدوق اس ــهم أو صن س

ســيكون لــكل ســهم أو صنــدوق اســتثامري عقــاري متــداول حــده 
ــن  ــه مرت ــم تحديث ــى أن يت ــة، ع ــث القيم ــن حي ــاص م األدىن الخ
يف الســنة، يف األول مــن شــهر ينايــر واألول مــن شــهر يوليــو، 
ــره  ــيتم ن ــوق، وس ــاط الس ــة يف نش ــّرات الحاصل ــس التغ ليعك

عــى موقــع تــداول.

العقاريــة  االســتثامر  وصناديــق  األســهم  لجميــع  ســيكون 
الرئيســية حــد أدىن لقيمــة  الســوق  املتداولــة املدرجــة يف 
ــال  ــعودي خ ــال س ــون ري ــغ ملي ــا يبل ــاوض عليه ــات املتف الصفق
الســتة أشــهر األوىل عــى األقــل مــن االنضــامم. وذلــك يشــمل 
 - الــركات املدرجــة ألول مــرة والــركات املنتقلــة مــن منــو 

الرئيســية. الســوق  إىل  املوازيــة  الســوق 

1

2
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كيفية إجراء الصفقات املتفاوض عليها

كيف ستؤثر هذه التغيرات عى املستثمرين؟

مــن شــأن هــذه التغيــرات أن تــزّود املشــاركن يف الســوق بآليــة متتــاز بالكفــاءة والشــفافية 
والســهولة إلجــراء واســتكامل الصفقــات املتفــاوض عليهــا.

ســيعمل هــذا التغيــر عــى تلبيــة احتياجــات املشــاركن يف الســوق املحليــن والدوليــن عــى 
حــد ســواء إلجــراء واســتكامل الصفقــات املتفــاوض عليهــا عــى األســهم أو صناديــق االســتثامر 

العقاريــة املتداولــة اســتناداً إىل الحــد األدىن مــن حيــث القيمــة لــكل منهــام.

منو - السوق املوازية:

املاليــة  األوراق  لجميــع  ســيكون 
الســوق   – منــو  يف  املدرجــة 
مــن  األدىن  الحــد  نفــس  املوازيــة 
ريــال. ألــف   300 وهــو  القيمــة  حيــث 

املتطلبات الجديدة للحد األدىن للصفقات املتفاوض عليها:

تنــص إجــراءات التــداول والعضويــة املحدثــة عــى أن كل ســهم أو صنــدوق اســتثامر عقــاري متــداول مــدرج يف الســوق الرئيســية ســيتم تصنيفــه 
ضمــن أربــع مســتويات محــددة وســيكون لــكل مســتوى حــده األدىن مــن حيــث القيمــة، وســيتم تحديــد املســتويات األربــع يف الســوق الرئيســية 

بالشــكل اآليت: 

الحد األدنى لقيمة الصفقة المستوىالسوق
النطاق لمتوسط القيمة المتداولة اليومي )ريال سعودي(المتفاوض عليها )بالريال(

أكثر من أو يساوي 50 مليون5,000,000المستوى 1الرئيسية

أكثر من أو يساوي 5 ماليين وأقل من 50 مليون3,000,000المستوى 2

أكثر من أو يساوي مليون وأقل من 5ماليين )أو األسهم 1,000,000المستوى 3الموازية
)
ً
صناديق االستثمار العقارية المتداولة المدرجة حديثا

أقل من مليون300,000المستوى 4

ال ينطبق300,000ال يوجد

ماحظة: يجب أي يكون سعر الصفقة املتفاوض عليها ضمن حدود التذبذب السعري اليومي

إن كان البائع واملشرتي من العماء التابعن لعضوين مختلفن 

ضمن السوق، فعليهام االلتزام بالخطوات التالية:

إن كان البائع واملشرتي من العماء التابعن لنفس عضو 

السوق، فعليهام االلتزام بالخطوات التالية:

ــراء 	  ــب إج ــم طل ــع بتقدي ــرف البائ ــن ط ــوق م ــو الس ــوم عض يق
ــدد  ــوق تح ــدى الس ــدة ل ــداول املعتم ــة الت ــة يف منص الصفق

الكميــة والســعر.

بعــد تقديــم الطلــب، يجــب عــى عضــو الســوق مــن طــرف البائــع 	 
أن يقــوم عــى الفــور بإشــعار الســوق.

ــول 	  ــعار لقب ــري اإلش ــرف املش ــن ط ــوق م ــو الس ــتلم عض يس
ــذي  ــب ال ــول الطل ــد قب ــة التداول.بع ــور يف منص ــب املذك الطل
ــّم اســتامه، يجــب عــى عضــو الســوق مــن طــرف املشــري  ت

ــوق. ــعار الس ــور بإش ــى الف ــوم ع أن يق

يقــوم عضــو الســوق بتقديــم طلــب إجــراء الصفقــة يف منصــة 	 
التــداول املعتمــدة لــدى الســوق، بالنيابــة عــن البائــع

واملشري تحدد الكمية والسعر.	 

بعــد تقديــم الطلــب، يجــب عــى عضــو الســوق أن يقــوم عــى 	 
الفــور بإشــعار الســوق.

للصفقــات 	  املنظمــة  القواعــد  يف  التحســينات  ســتطبق 
يف   2020 نوفمــر   8 تاريــخ  مــن  ابتــداًء  عليهــا  املتفــاوض 

املوازيــة. ومنو-الســوق  الرئيســية  الســوق 

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         

سيكون لجميع األسهم وصناديق االستثمار العقارية المتداولة  المدرجة في السوق الرئيسية حد 
أدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها يبلغ مليون ريال سعودي خالل الستة أشهر األولى على 

األقل من االنضمام. وذلك يشمل الشركات المدرجة ألول مرة والشركات المنتقلة من نمو 
-السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

سيكون لجميع األوراق المالية المدرجة في نمو – السوق الموازية نفس الحد األدنى من حيث 
القيمة وهو 300 ألف ريال. 
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نمو-السوق الموازية:

كيف ستؤثر هذه التغييرات على المستثمرين؟
من شأن هذه التغييرات أن تزّود المشاركين في السوق بآلية تمتاز بالكفاءة والشفافية والسهولة 

إلجراء واستكمال الصفقات المتفاوض عليها.

سيعمل هذا التغيير على تلبية احتياجات المشاركين في السوق المحليين والدوليين على حد 
سواء إلجراء واستكمال الصفقات المتفاوض عليها على األسهم أو صناديق االستثمار العقارية 

المتداولة استنادًا إلى الحد األدنى من حيث القيمة لكل منهما. 

تنص إجراءات التداول والعضوية المحدثة على أن كل 
سهم أو صندوق استثمار عقاري متداول مدرج في 

السوق الرئيسية سيتم تصنيفه ضمن أربع مستويات 
محددة وسيكون لكل مستوى حده األدنى من حيث 
القيمة، وسيتم تحديد المستويات األربع في السوق 

الرئيسية بالشكل اآلتي: 

السوق

الرئيسية

المستوى

المستوى 1

المستوى 2

الحد األدنى لقيمة الصفقة 
المتفاوض عليها )بالريال(

5,000,000

3,000,000

النطاق لمتوسط القيمة 
المتداولة اليومي )ريال سعودي(

أكثر من أو يساوي 50 مليون

أكثر من أو يساوي 5 ماليين وأقل 
من 50 مليون

الجديدة  المتطلبات 
للحد األدنى للصفقات 

المتفاوض عليها 


