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Announcement
عــزيـــزي الـعـمـيــــل

Dear Customer
Please note that there will be some developments on Boursa
Kuwait trading and settlements systems in cooperation
with Kuwait Clearing Company and under the supervision
of Capital Markets Authority staring from the 21st of May
2017, the developments will be as following:
1.

The maximum and minimum limits of the stock
movement per trading session will be 20%

2.

The price limits will be as following:

3.
4.

يرجى العلم أنه سيتم تطوير نظام التداول في بورصة الكويت ونظام
التسويات بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وبإشراف هيئة أسواق
 علما بأن التطوير سيتم على النحو،2017/05/21 املال ابتدا ًء من تاريخ
:التالي
احلد األقصى الرتفاع وانخفاض السهم في جلسة التداول سيكون1.1
20% بنسبة
:احلدود السعرية ستكون كما هو موضح باجلدول أدناه2.2

Stock Base Price (fils)

Tick price (fils)

)حركة تغيير السعر (فلس

)سعر األساس (فلس

0.1 – 100.9

0.1

0.1

100.9 – 0.1 األسهم من

101 and above

1

1

 و أعلى من ذلك101 األسهم من

Cash settlement and collection will be after the 3rd
working day of the order’s execution day
The auction session closing with be any time randomly
within the last 2 minutes of the trading session from
12:28 till 12:30

Note:
Due to the settlement cycle development, there will be changes
on the listed company’s AGM/EGM attending policy and the
corporate actions’ mechanism, where there will be future
announced schedules prior to the due date.

التسوية املالية وحتصيل األموال سيكونان بعد انقضاء ثالثة أيام3.3
عمل من اليوم التالي لتاريخ البيع
إغــاق جلسة املــزاد ستكون في أي وقــت عشوائياً خــال اخر4.4
12:30  الى12:28 دقيقتني من جلسة التداول من الساعة
:مالحظة
تطبيق دورة التسوية اجلديدة سيؤدي إلى تغيير اآللية التي حتدد حق
حضور اجلمعيات العامة للشركات املدرجة وسيتم تغيير آلية حتديد
املواعيد املتعلقة باستحقاقات األسهم بحيث تكون مواعيد مستقبلية
معلنة قبل فترة من تاريخ االستحقاق

watani-wasata.com

