متغيرات المرحلة الثانية من تطويرالسوق ببورصة الكويت
عزيزي العميل،

Dear Client,

التزاما ً من شركة بيتك للوساطة المالية نحو عمالئها الكرام
نوضح فيما يلي أهم التغييرات الي ستحدث ببورصه الكويت
عند انطالق المرحله الثانيه من تطوير السوق.

In accordance with KFH brokerage commitment to
its clients. We list below an overview of the changes
that will take effect with the launch of market
development phase 2 in Boursa Kuwait .

 -1تقسيم السوق و العموالت:

1- Market Segmentation & Commissions:

السوق األول
السوق الرئيس ي
0.0015
0.001
بحد أدنى  250فلس للصفقة

سوق املزادات
0.003

Auction
0.003

Main
0.0015
Minimum 250 fils

 -2أوقات التداول:
السوق األول

Premier
0.001

2- Time of Trading:
سوق املزادات
 10:00إلى  10:15ص
 11:00إلى  11:15م

السوق الرئيس ي

دون تغيير

Main

Auction
10:00 to 10:15 am
11:00 to 11:15 pm

Premier
No change
.

 -3فاصل تداول األسهم:
السوق األول

3- Security Circuit Breaker.

السوق الرئيس ي

 وقف التداول ملدة دقيقتين في حالة الصعود أو
النزول بنسبة  ،%5ويتم عقد مزاد خالل تلك
املدة لتحديد سعر مرجعي جديد ،يتخذ كأساس
للحدود السعرية الجديدة
ً
 خالل فترة املزاد ُيسمح بإدخال األوامر وفقا
لشروط الكمية ُ
الدنيا للسهم NMS

سوق املزادات

Main

Auction

 2 Minutes Circuit Breaker for Auction
ال حدود سعرية

No price range
Limits

)will enforce an upper and lower (5%
to obtain new reference price.

 During auction order quantity should
comply with Normal Market Size
)(NMS

 -4فاصل تداول املؤشر(األول-الرئيس ي) فقط:
 يتم إيقاف التداول في السوق األول أو السوق الرئيس ي كلما انخفض
املؤشرلفترة "راحة" وذلك حسب النسب و املدد التالية:

(ال يسمح بإدخال أوامر)

نسبة إنخفاض املؤشر
%5%7%10-

مع أطيب التمنيات

22987333

Premier

مدة إيقاف السوق
 15دقيقة
 30دقيقة
وقف التداول نهائيا

4- Index Circuit Breaker.
 Index Circuit Breaker to Halt trading for "cool off" period
)within Premier & Main Indices, as below: (No orders accepted

Halt Time
15 minutes
30 minutes
Halt until end-of-day

Index % Decline
%5%7%10-

Best regards

kfhbrokerage.com

