
 تعليمات التداول وتعديالتها

 /523القرار رقم /
 جملس إدارة سوق دمشق لألوراق املالية

 3/00/2002/ تاريخ 3325القرار الصادر عن رئيس جملس الوزراء رقم /و  2002/ لعام 33بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم /_

 22/08/2007/ تاريخ 5520رقم /، والقرار 2002/ 20/02/ تاريخ 3870املعدَّل بالقرار رقم /  

 وتعديالته 02/02/2002/ تاريخ 07875والقرار الصادر عن السيد رئيس جملس الوزراء رقم /_

 02/05/2002/ تاريخ 22وعلى قرار جملس اإلدارة جبلسته رقم /_

 03/05/2002/ املنعقدة بتاريخ 03وعلى اعتماده من قبل جملس املفوضني جبلسته رقم /_

 02/00/2003/ تاريخ 207ره جملس اإلدارة جبلسته رقم /وعلى ما أق_

تخذ جبلسته رقم /50وعلى اعتماده من قبل جملس ُمفوَّضي اهليئة بالقرار رقم )_
ُ
 02/02/2003/ تاريخ32/م( امل

 50/02/2002/ تاريخ 305واملعدل بالقرار رقم /_

 00/02/2002/ تاريخ 325واملعدل بالقرار رقم /_

 08/00/2000/ تاريخ 303رقم /واملعدل بالقرار _

 03/00/2000/ تاريخ 820واملعدل بالقرار رقم /_

 02/02/2003 / تاريخ200واملعدل بالقرار رقم /_

 20/03/2002/ تاريخ 0030واملعدل بالقرار رقم /_

 22/07/2002/ تاريخ 0037واملعدل بالقرار رقم /_

 02/00/200/ تاريخ 0023واملعدل بالقرار رقم/_

 03/02/2008/ تاريخ 0053بالقرار رقم / واملعدل_

 0/00/2007/ تاريخ 0203واملعدل بالقرار رقم /_

 7/00/2002/ تاريخ 0503واملعدل بالقرار رقم / _



 02/03/2022/ تاريخ 0220واملعدل بالقرار رقم /_

 02/02/2022/ تاريخ 0233واملعدل بالقرار رقم /_

 22/00/2022/ تاريخ 0288واملعدل بالقرار رقم/_

 22/00/2022/ تاريخ 0270واملعدل بالقرار رقم/_

  22/00/2022/ تاريخ 0282واملعدل بالقرار رقم /_

 تعليمات التداول فـي سوق دمشق لألوراق المالية

 أوال: تعاريف عامة

        –1 –المادة 

 يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية يف جمال تطبيق أحكام هذه التعليمات ما يلي:

 .2003/ لعام 22هيئة األوراق واألسواق املالية السورية احملدثة بالقانون رقم / الهـيـــئة:

 .2002/ لعام 33: سوق دمشق لألوراق املالية احملدثة باملرسوم التشريعي رقم /الســـوق

 .2002/ لعام 33قانون سوق األوراق املالية الصادر باملرسوم التشريعي رقم / قانون السوق:

 جملس إدارة سوق دمشق لألوراق املالية. اإلدارة: مجلس

 وتشمل على: األوراق المالية:

 أسهم الشركات املسامهة السورية القابلة للتداول. أ()

 قرض.على أهنا أسناد ال2007/ لعام 5ب( سندات الدين القابلة للتداول واليت تصدرها الشركات املسامهة السورية واملعرفة بقانون الشركات رقم /)

 ج( أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة اجلمهورية العربية السورية.)

 د( الوحدات االستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات االستثمار.)

 من قبل اجمللس.ه( أية أوراق مالية أخرى سورية أو غري سورية، متعارف عليها على أهنا أوراق مالية،ويتم اعتمادها كذلك )

 بيع وشراء األوراق املالية من خالل السوق. التـــداول:

 نظام التداول اإللكرتوين املعمول به يف السوق. نظـام التداول:



 الساعات احملددة للتداول ضمن أيام التداول. أوقات التداول:

 والذي يتمتع باجلنسية العربية السورية. الشخص االعتباري املرخَّص له من قبل اهليئة ملمارسة أعمال الوسيط املايل والوسيط حلسابه الوسيـــط:

 الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده اهليئة إدارياً وفنياً ملمارسة األعمال املرخص هبا للوسيط. الوسيط المعتمد:

 أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء هيئة املديرين وكافة املوظفني العاملني لديه. ين بالوسيط:األشخاص المرتبط

 األمر املرسل إىل نظام التداول ممثاًل رغبة يف البيع أو الشراء. أمر التداول:

 عملية التقاء أمر بيع وأمر شراء على ورقة مالية حمددة. الصـفقـة:

 مركز املقاصة واحلفظ املركزي. المركـــز:

 األوراق املالية املدرجة يف السوق، واملودعة لدى مركز املقاصة واحلفظ املركزي،واليت تتم عليها عمليات البيع والشراء. األوراق الماليـة المتداولة:

 الية.السعر الذي حتدد على أساسه احلدود العليا والدنيا للتداول على الورقة امل السعر المرجعي:

 أول سعر يتم التداول عليه خالل جلسة التداول. سعر االفتتاح:

 ]0[ هو السعر الوسطي احملتسب يف هناية جلسة التداول. سعر اإلغالق:

 ويقصد به: األمر المعاكس:

 ملرسل على نظام التداول هو أمر بيع.أمر الشراء يف حال كان األمر ا -

 أمر البيع يف حال كان األمر املرسل على نظام التداول هو أمر شراء. -

 ثانياً: نطاق تعليمات التداول:

        –2 –المادة 

 تطبق أحكام هذه التعليمات على كافة املتعاملني باألوراق املالية يف سوق دمشق لألوراق املالية.

 التداول:ثالثاً: آلية 

 تقسم جلسة التداول إىل املراحل التالية: 

        –3 –المادة 

 فرتة ما قبل االفتتاح:

http://dse.sy/user/?page=law_show&id=33&pr=I#_ftn1


حلة حبسب األولوية يف هذه املر  ويتم ترتيب األوامر املرسلة يسمح نظام التداول خالل هذه الفرتة بإدخال أوامر البيع والشراء إىل نظام التداول دون تنفيذ أي صفقة، -أ
 اخلاصة بكل شركة مدرجة على حدة. ويقوم نظام التداول حبساب سعر االفتتاح لألوراق املالية فقاً ألحكام نظام قواعد التداول الصادر عن السوق،احملددة و 

 يقوم نظام التداول حبساب سعر االفتتاح وفقاً للمعايري التالية: -ب

 سلة على نظام التداول.. السعر الذي حيقق أكرب كمية قابلة للتنفيذ من األوامر املر 0

 هو السعر الذي حيقق أقل كمية غري قابلة للتنفيذ. يف حال حتقق املعيار األول عند أكثر من سعر يكون سعر االفتتاح بني هذه األسعار .2

  السعرين.االفتتاح يكون هو السعر الوسطي بنيفإن سعر  يف حال تساوي الكميات الغري قابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على الطرفني )طرف البيع والشراء( . 5

على يف حال  فإن سعر االفتتاح يكون هو السعر األ . يف حال تساوي الكميات الغري قابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على نفس الطرف )طرف البيع أو طرف الشراء(3
 ]2[ لبيع.والسعر األقل يف حال كان السعرين على طرف ا كان السعرين على طرف الشراء

الية عليه خالل فإن سعر االفتتاح يكون أول سعر يتم تداول الورقة امل يف حال مل يتم حساب سعر افتتاح خالل فرتة ما قبل االفتتاح لعدم تالقي أمر بيع مع أمر شراء -ت
 مر.فرتة التداول املست

  –4 –المادة 

 فرتة االفتتاح: 

 سعر سلة يف املرحلة السابقة علىويتم يف فرتة االفتتاح تنفيذ الصفقات وفق األوامر املر  دقائق، 3تأيت فرتة االفتتاح خالل مدة زمنية عشوائية تستمر كحد أقصى ملدة 
 الفتتاح.ا

  –5 –المادة 
 فرتة التداول املستمر:

لبيع والشراء وتعديلها قبل وتسمح هذه الفرتة بإدخال أوامر ا املستمر فور انتهاء فرتة االفتتاح، حيث تظهر فيها األوامر الغري منفذة يف فرتة االفتتاحأ. تبدأ فرتة التداول 
ووفقاً  ل املستخدمراءات احملددة ضمن دليفور تطابق شروط أوامرها وفقاً ألحكام هذه التعليمات واإلج تنفيذها جزئياً أو كلياً، كما وتسمح بالتنفيذ الفوري للصفقات

 الصادر عن السوق. ألولوية التداول احملددة ضمن نظام قواعد التداول
 أثناء فرتة التداول املستمر يتم احتساب األسعار املذكورة أدناه وفقاً ملا يلي: 

 السعر الوسطي: ميثل متوسط أسعار مجيع الصفقات املنفذة على الورقة املالية .0
  ]5[شرط أال تقل الكمية املنفذة خالل اجللسة عن عدد األسهم املطلوب للتأثري على السعر املرجعي.ب خالل جلسة التداول مرجحاً بالكميات املنفذة لكل صفقة،  .2
 غالق الورقة املالية يف اليوم السابق.. السعر املرجعي: والذي ميثل سعر إ5
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  –6 –لمادة ا
 دقيقة وتتم فيها الصفقات الضخمة وفقاً ألحكام هذه التعليمات. 03وتلي فرتة التداول املستمر، وتستمر ملدة  فرتة الصفقات الضخمة:

  –7–المادة 

 فرتة اإلغالق: 

 تنفذ أو نفذت أو إلغاء أية أوامر مل وهنا ال يستطيع الوسيط إدخال أو تعديل االستفسارات وطباعة التقارير الالزمة،يتم خالهلا استعراض البيانات واملعلومات وإجراء  -أ
 ( من هذه التعليمات.0وفقاً ملا ورد يف املادة ) أو كلي، ويتم احتساب سعر اإلغالقبشكل جزئي 

 يعتمد سعر اإلغالق والسعر املرجعي والسعر املتوسط آلخر يوم تداول. يف حال مل تتم أي صفقة على الورقة املالية خالل اجللسة ، -ب

 ويرسل تقرير التداول إىل مركز املقاصة واحلفظ املركزي إلجراء عمليات التقاص والتسوية بناًء عليه. -ت

  –8 –المادة 

 يتم حتديد أوقات التداول بقرار يصدر عن جملس اإلدارة بعد إعالم اهليئة بذلك.

 أنواع األوامر: رابعاً:

 –9 –المادة 

 من حيث طبيعة األمر:

نفيذ الصفقات حيث يلتزم الوسيط بت : األمر املرسل إىل نظام التداول لبيع كمية حمددة من ورقة مالية معينة بسعر حمدد أو بسعر السوق وبشروط معينة ،(Sellٍ  ) أمر بيع
 على األمر املرسل إما بالسعر احملدد أو بسعر أفضل منه.

فيذ الصفقات حيث يلتزم الوسيط بتن أو بسعر السوق وبشروط معينة، (: األمر املرسل إىل نظام التداول لشراء كمية حمددة من ورقة مالية معينة بسعر حمددBuyمر شراء )أ
 على األمر املرسل إما بالسعر احملدد أو بسعر أفضل منه.

تلفني وبكمية خم وأمر بيع مرسلني من قبل نفس الوسيط على نفس الورقة املالية لعميلني التداول الذي يتضمن أمر شراء(: وهو األمر املرسل إىل نظام Crossاألمر املتقابل )
 وسعر حمددين، حبيث يكون سعر وكمية أمر الشراء مساو  لسعر وكمية أمر البيع.

 من حيث السعر:

 ال يزيد عنه يف حالة الشراء و ال يقل عنه يف حالة البيع. التداول على سعر حمدد،(: هو األمر املرسل إىل نظام Fixed priceأمر بسعر حمدد )  -أ 

 لينفذ على سلسلة األسعار املوجودة على الطرف املقابل. (: هو األمر املرسل إىل نظام التداولMarket priceأمر بسعر السوق )  -ب



 من حيث مدة سريان األمر على النظام:

 (: أمر ليوم تداول واحد، ويتم حذفه يف هناية يوم التداول يف حال عدم تنفيذه جزئياً أو كلياً.Dayفعال ليوم فقط )  -أ

أو تاريخ آخر تعديل مت على األمر، فإما أن يتم  يوم من تاريخ إدخال األمر 50: يبقى هذا األمر مرساًل على نظام التداول ملدة Open Order)األمر املفتوح )  -ب
 اكس أو يتم حذفه من قبل الشخص الذي قام بإدخاله.تنفيذه مع أمر مع

ألمر املرسل ويقوم نظام التداول حبذف ا  (: صاحل من حلظة إرساله إىل نظام التداول حلني تنفيذه أو انقضاء مدته وفق التاريخ املدخل،Good till dateليوم حمدد ) -ت
 التاريخ احملدد.إليه تلقائياً يف حال عدم تنفيذه جزئياً أوكلياً حىت 

ية )يف حال وإلغاء الكمية املتبق هو األمر املرسل إىل نظام التداول لتنفيذ أكرب كمية منه على السعر احملدد يف األمر أو على أسعار أفضل منه، :Fill and Kill -ث
 وجودها( فوراً.

  [61]من حيث الكمية: 

األوامر بتنفيذ الكمية كاملة أو ال ينفذ منها شيء و ذلك إما من خالل صفقة واحدة، أو من : يسمح هذا النوع من AON - All Or None)كل أو الشيء )
 .مر املرسلخالل عدة صفقات حيث يقوم بتنفيذ هذه الصفقات وفق أولوية األوامر املعاكسة  املرسل إىل نظام التداول وصوالً إىل السعر احملدد يف األ

 Fill and وي هذا النوع من األوامر على كمية ظاهرة وكمية خمفية، وال يسمح هذا النوع  من األوامر بإضافة شرط من النوع(: حيتIce berg ordersاألمر املخفي )
Killمر األ اهرة يفن ال تقل قيمة الكمية الظ/ مخسة عشر مليون لرية سورية، على أ03،000،000بـ / . وحتدد القيمة الدنيا إلمجايل األمر املرسل على هذا النوع من األوامر
 واحد باملئة من الكمية اإلمجالية لألمر. %0/ مخسة مليون لرية سورية، على أن تكون نسبة الكمية الظاهرة من األمر تعادل على األقل 3،000،000عن /

كس حيتوي على كمية مساوية للكمية :  يقوم هذا النوع من األوامر بتنفيذ الصفقات مع أمر معا M - Minimum Quantity Orders)األمر احملدد حبد أدىن )
/مخسة 3،000،000وامر عن /احملددة كحد أدىن يف هذا األمر أو مع أمر معاكس حيتوي على كمية أكرب منها، وجيب أن ال تقل قيمة األمر املرسل على هذا النوع من األ

 مليون لرية سورية.

 خامسًا: إيقاف أو تعليق التداول

 –11 –المادة 

يتم إعالم اهليئة  نالتنفيذي إيقاف و/أو تعليق التداول ملدة أقصاها نصف ساعة، على ورقة مالية أثناء جلسة التداول،يف كلٍّ من احلاالت التالية، شريطة أحيق للمدير 
 بذلك:

 اإلفصاحات خاصة باجتماعات اهليئة العامة للشركة املدرجة.    -0

 (.corporate actionsاإلعالن عن األحداث اهلامة للشركات )   -2



 عند وجود أحداث جوهرية أو ظروف غري اعتيادية تؤثر على سعر الورقة املالية.  -5

شريطة  اليةم أية حاالت أخرى هتدف إىل محاية مجهور املستثمرين.يف حال جتاوزت مدة التعليق نصف ساعة فيحق للمدير التنفيذي تعليق التداول على ورقة   -3
 جملس مفوضي اهليئة. احلصول على موافقة رئيس

 –11 –المادة 

 خالل جلسة التداول، فيمكن اختاذ اإلجراءات التالية: ( أعاله يف حال وجود إفصاح جوهري على ورقة مالية معينة00مع مراعاة املادة )

 يتم إيقاف التداول على الورقة املالية وذلك لفرتة معينة يتم حتديدها بقرار يصدر عن السوق. -أ

مح للوسطاء خالل يتم حتديدها بقرار يصدر عن السوق،حيث يس نتهاء مدة اإليقاف املشار إليها يف الفقرة /أ/ يتم تعليق التداول على الورقة املالية لفرتة معينةبعد ا -ب
ني استعادة التداول سمح بتنفيذ أي صفقة على الورقة املالية حلفرتة التعليق إدخال أو تعديل أو إلغاء أي من األوامر املرسلة على نظام التداول على الورقة املالية املعلقة،وال ي

  عليها.تتم استعادة التداول على الورقة املالية بعد انتهاء فرتة التعليق املشار إليها يف الفقرة /ب/.

 –12 –المادة 

ة على ورقة املالية املعلقة أثناء فرتة إيقاف التداول،وال يسمح بتنفيذ أي صفقال يسمح للوسطاء بإدخال أو تعديل أو إلغاء أي من األوامر املرسلة على نظام التداول على ال
 الورقة املالية حلني استعادة التداول عليها.

 –13 –المادة 

 إعالم الوسطاء بذلك. يها ويقوم للسوققبل استعادة التداول عل حيق للسوق إلغاء كافة األوامر املرسلة على نظام التداول على الورقة املالية املعلقة إذا اقتضت الضرورة ذلك،

 سادسًا: أولوية األوامر:

 –14 –المادة 

عميل أثناء  ويف حال استالم أمر من جيب على الوسيط املعتمد أن يدخل أوامر العمالء إىل نظام التداول بالتوايل، وحسب التسلسل الزمين الذي وردت فيه هذه األوامر،
دقائق من وقت استالم األمر من  00بأسرع مدة ممكنة على أن ال تتجاوز هذه املدة  الوسيط املعتمد إدخال هذا األمر إىل نظام التداولانعقاد جلسة التداول جيب على 

 ويف حال حدوث شكوى أو خالف بسبب التأخر يف إدخال األمر فيعود تقدير هذه املدة إىل السوق. قبل العميل أو من قبل موظفي الوسيط يف مقره،

 –15 –دة الما
م وذلك سواء ملصلحتهم الشخصية أو ملصلحة لألشخاص املرتبطني هب ال جيوز للوسيط أو أي من األشخاص املرتبطني به استغالل أوامر العمالء بأي شكل من األشكال،

 أو ألي من العمالء اآلخرين.

 



 –16 –المادة 

 يقم الوسيط بتغيري هذا السعر ما مل يبقى معروضاً بنفس السعر و يتم تنفيذه وفقاً لقواعد األولوية السابقة،إذا مت تنفيذ جزء من األمر املرسل بسعر حمدد، فإن ما تبقى منه 
 عندما تسمح بذلك طبيعة األمر.

 –17 –المادة 

تقل التنفيذ من سل األمر إلمتام التنفيذ كلما انيقوم نظام التداول بطلب تأكيد من ُمر  يف حال كان األمر املرسل على نظام التداول يقبل التنفيذ على أكثر من أمر معاكس،
 ويف حال رفض ُمرسل األمر تنفيذ الصفقة على السعر اجلديد، يقوم نظام التداول حبذف اجلزء املتبقي الغري منفذ من األمر. أمر معاكس إىل آخر،

 –18 –المادة 

مع  أو حاالت تضارب املصاحل بني أوامر األشخاص املرتبطني بالوسيط فظة الوسيط والعمالءيتم التعامل مع حاالت تضارب املصاحل من خالل عمليات التداول بني حم 
 وفقاً ألحكام نظام التعامل بني الوسطاء وعمالئهم الصادر عن اهليئة. أوامر العمالء

 سابعًا: تعديل األوامر:

 –19 –المادة 

رسل إىل نظام التداول بتوقيت جديد يف كل 
ُ
 من احلاالت التالية:يتم توقيت األمر امل

 تعديل سعر األمر. -أ

 تعديل أو إلغاء الشرط اخلاص احملدد يف األمر. -ب

 حتويل األمر العادي إىل أمر حيتوي على شرط خاص وبالعكس. -ج

  القيام بزيادة الكمية الظاهرة يف األمر. -د

 ثامناً: وحدة المزايدة السعرية:

 ختضع األوراق املالية املتداولة جملاالت وحدة املزايدة السعرية التالية: ]00[ –21 –المادة 

 وحدات املزايدة اجملال السعري )لرية سورية(

 إىل من )لرية سورية(

0 222 0530 

 0 فما فوق 0000
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 تاسعًا: الصفقات الضخمة:

 –21 –المادة 

طان املمثالن لطريف العملية بتقدمي حيث يقوم الوسي تتم الصفقات الضخمة بني الوسيطني الراغبني بالتنفيذ، ويتم االتفاق بينهما على الكمية املطلوب تنفيذها وعلى السعر،
الصفقة هي أوراق حرة قبل  موضوعيبني فيه أن األوراق املالية  ول،باإلضافة إىل تقدمي إشعار ملكية من املركز إىل دائرة التدا من قبل عميليهما التفويضات اخلطية املوقعة

 .دقيقة من وقت انتهاء جلسة التداول املستمر 03على أن يتم تقدمي الوثائق املطلوبة كحد أقصى قبل  قيام بتنفيذ هذه الصفقاتلا

 –22 –المادة 

للسوق احلق املطلق باإلعالن عن هذه الصفقات املنفذة بالطرق اليت  ويعود مليون لرية سورية،/ مخسون 30،000،000حتدد قيمة الصفقات الضخمة بقيمة ال تقل /أ( )
 [30] ]3[ تراها مناسبة.

 تستثىن أسعار الصفقات الضخمة من حساب السعر الوسطي اليومي للورقة املالية. ب()

 ج( حيق جمللس اإلدارة تعديل احلد األدىن لقيمة الصفقات الضخمة عند احلاجة بقرار يصدر عنه.)

 –23 –المادة 

علماً أن كافة التحويالت النقدية اخلاصة بالصفقات الضخمة تتم بني الوسطاء وعمالئهم  تتم عمليات نقل ملكيات األوراق املالية لدى مركز املقاصة واحلفظ املركزي،
 وال يكون للسوق أو املركز أية عالقة هبذه التحويالت. خارج السوق واملركز،

 [03] –24 –المادة 

 الذي مت تنفيذ الصفقة عليه أو على سعر اإلغالق أيهما أكرب. لعموالت اخلاصة باهليئة والسوق واملركز عن الصفقات الضخمة وفقاً للسعريتم احتساب ا

 [05] –25 –المادة 

 لشركات اخلدمات والوساطة املالية الصادر عن السوق، ات الضخمة للحدود املقررة ضمن نظام عموالت التداولال ختضع عموالت التداول للوسيط عن الصفق " 

 بالعشرة آالف من قيمة الصفقة." 07  /050007شريطة أن ال تقل قيمة العمولة اليت يتقاضاها الوسيط عن / 

 عاشرًا: تعديل الصفقات:

 –26 –المادة 

 السوق. وأحكام هذه التعليمات ونظام قواعد التداول الصادر عن تتم يف السوق هنائية وال جيوز الرجوع عنها إال وفقاً ألحكام القوانني النافذةتكون عقود التداول اليت 
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 –27 –المادة 

وتنفيذ  رسل إىل نظام التداول،يف إدخال رقم حساب العميل على األمر امل حيق للوسيط طلب تعديل رقم حساب العميل يف الصفقات املنفذة يف حال حدوث خطأ
ا، ويتم تقدمي الطلب يف ذات يوم حدوث اخلطأ خالل فرتة حتددها السوق بقرار يصدر عنه الصفقة على أساسه. وذلك بتعبئة منوذج تعديل صفقة املعد هلذا الغرض،

 ويكون للسوق احلق املطلقبالقبول بتعديل رقم احلساب أو رفضه.

 –28 –المادة 

 بإرفاق منوذج تعديل صفقة بنسخ عن التفويضات اخلاصة باألوامر املعدلة. يقوم الوسيط

 –29 –المادة 

فني على ذلك، ودون احلاجة ملوافقة الطر  حيق للمدير التنفيذي للسوق إلغاء أية عملية أو صفقة جرت خالفاً للقانون أو األنظمةأو التعليمات أو القرارات الصادرة عنهما،
 الت املقررة للهيئة والسوق واملركز عن الصفقة امللغاة.ويستويف السوق العمو 

 أحد عشر: تقرير التداول:

 –31 –المادة 

ة والقواعد النافذة وتقوم عليها وفقاً لألنظم تصدر السوق يف هناية يوم التداول تقرير التداول األويل الذي يبني كافة الصفقات املنفذة خالل اليوم قبل إجراء أي تعديالت
 إىل املركز، للقيام بعمليات التقاص والتسوية بني الوسطاء بناًء عليه. بإرساله

 –31 –المادة 

رسل إليها من املركز،
ُ
 ألحكام وتقوم بإرساله إىل الوسطاء بعد االنتهاء من إجراء التعديالت املطلوبة عليه وفقاً  تصدر السوق تقرير التداول النهائي عن عمليات التداول امل

 هذا النظام.

 –32 –المادة 

  فيها خالل يوم التداول متضمناً املعلومات التالية: حيتوي تقرير التداول على كافة عمليات البيع والشراء املنفذة واليت كان الوسيط طرفاً 

 كميات األوراق املالية اليت مت تداوهلا._0

 األسعار اليت مت التنفيذ عليها._2

 قيمة كل صفقة منفذة، ووقت تنفيذها_5

 رقام احلسابات اليت مت تنفيذ الصفقات عليها.أ_3

 اسم ورمز الوسيط وأمساء معتمديه الذين مت التنفيذ من خالهلم ونوع العملية._3



 إثنا عشر: أحكام عامة:

 –33 –المادة 

 يصدر عنه.يتم التداول يف السوق على أساس الورقة املالية الواحدة ومضاعفاهتا، ما مل يقرر جملس اإلدارة خالف ذلك بقرار 

 –34 –المادة 

يانات أو شروط تتطلبها وأية معلومات أو ب حيظر على الوسيط التداول باألوراق املالية لصاحل أي من عمالئه إال بعد أن يربم معه اتفاقية تبني حقوق والتزامات كال الطرفني
 ىن ما يلي:ويشرتط أن تتضمن كحد أد التشريعات والقوانني واألنظمة والقرارات املعمول هبا.

 من الوسيط و العميل. االسم والعنوان لكل  .0

 بيان باخلدمات املقدمة من قبل الوسيط للعميل.  . 2

 احلدود املسموح هبا.تكون ضمن  شريطة أن بيان بالعموالت اليت سيتقاضاها الوسيط من العميل مقابل كل خدمة من اخلدمات املقدمة له،   .5 

 جيوز للوسيط تنفيذ أوامر العميل مبوجبها. أنواع التفويضات اليت   .3

 تصريح مبخاطر االستثمار باألوراق املالية.  . 3

 توقيع كل من الوسيط والعميل، وختم الوسيط.   .2

 طرق حل النزاعات يف حال وجودها.  .8

 عن اهليئة. كافة املعلومات والبيانات األخرى املوضحة يف نظام التعامل بني الوسطاء وعمالئهم الصادر    .7

 ]2[  –35 –المادة 

لشروط اوبقيت هذه األوامر أو جزء منها مطلوبة للمدة احملددة ضمن  يف حال كانت الورقة املالية مطلوبة على احلد األعلى، وال يوجد أية أوامر على الطرف املقابل   -أ
سعرية اجلديدة وحُتسب على أساسه احلدود ال احملددة يف الفقرة /ج/ من هذه املادة،فيتم اعتماد أعلى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي مع مراعاة احلدود السعرية احملددة

 .للورقة املالية

الشروط  معروضة للمدة احملددة ضمن الطرف املقابل وبقيت هذه األوامر أو جزء منها يف حال كانت الورقة املالية معروضة على احلد األدىن، وال يوجد أية أوامر على -ب 
دة مع مراعاة احلدود السعرية احملددة وحُتسب على أساسه احلدود السعرية اجلدي احملددة يف الفقرة ج من هذه املادة، فيتم اعتماد أدىن سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي

 .للورقة املالية

 :ب( وفقاً ملا يلي-شروط تفعيل الفقرتني )أ حُتدد -ج 
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 تنفيذ صفقات تؤثر على السعر املرجعي للورقة املالية يف اجللسة الواحدة لثالث جلسات متتالية.  عدم  .0

 شريطة الوساطةو  كة املدرجة أو شركة اخلدماتبالشر على األقل، وليس هلم عالقة  أن تكون األوامر املدخلة على نظام التداول االلكرتوين مفتوحة وعائدة لعشرة مستثمرين  .2
/ 30و // ل.س،3،000عرها السوقي أقل من /اليت يكون س / ورقة مالية على األقل لألوراق املالية000أن تكون كمية األوراق املالية احملددة ضمن كل أمر من هذه األوامر /

 ]61 .[/ ل.س3،000أكثر أو يساوي / اليت يكون سعرها السوقي ورقة مالية على األقل لألوراق املالية

 –36 –المادة 

 حيق للسوق إلغاء أية أوامر مرسلة خارج احلدود السعرية يف احلاالت اليت تراها مناسبة.

 –37 –المادة 

 سيتم إلغاؤها.من قبل هذا الوسيط على نظام التداول  يف حال مت إيقاف الوسيط عن التداول ألي سبب من األسباب، فإن مجيع األوامر املرسلة 

 –38 –المادة 

املعتمد بإدخال  الوسيط ال جيوز إدخال األوامر إال من قبل الوسطاء املعتمدين لدى الوسيط، ويف حال حدوث خلل فين يف جهاز احلاسب اخلاص بالوسيط املعتمد يقوم 
 األوامر من خالل األجهزة االحتياطية املتوفرة يف قاعة التداول.

 –39 –المادة  

تقوم  ودون احلاجة إىل قرار بذلك، وال تُعاد الشركة إىل التداول، حىت إيقاف التداول على أسهم الشركة يف يوم انعقاد اجتماعات اهليئة العامة )عادية أو غري عادية(،يتم  
 [7]العامة موقعاً وخمتوماً أصواًل".بنسخة عن حمضر اجتماع اهليئة  بتزويد السوق

 –41 –المادة 

ني الوسطاء ضمن أحكام نظام التعامل ب الوسيط تنفيذ عمليات التداول لصاحل عميل معني ما مل يستوِف احلد األدىن من املعلومات احملددة من قبل اهليئةحيظر على 
 وعمالئهم.

 –41 –المادة 

 احلاالت التالية:يف كل من ، م بإعالم اهليئة فور القيام بذلكحيق للسوق تعديل سعر تداول الورقة املالية على أن تقو  

 . يف حاالت توزيع األرباح.0

 . يف حاالت األحداث اهلامة للشركات وفقاً لإلجراءات املتبعة والصادرة عن السوق.2

 . أية حاالت أخرى ترى السوق فيها ضرورة تعديل سعر الورقة املالية، شريطة احلصول على موافقة اهليئة.5



 –42 –المادة 

 رارات الالزمة بشأن كل ما مل يرد ذكره ضمن هذه التعليمات.جمللس اإلدارة اختاذ الق 

 –43 –المادة 

  يعمم هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

 .03/05/2002دمشق يف 

 سوق دمشق لألوراق املالية جملس إدارةرئيس                                                                                                                           

الدكتور أمحد راتب الشالح                                                                                                                                  

 

فق التعديل الوارد بقرار جملس اإلدارة رقم و   ،08/00/2000/ الصادر بتاريخ 303/ املعدل بقرار جملس اإلدارة رقم /0ُعّدل تعريف "سعر اإلغالق" من املادة / ]0[
 ، وقد كان نصها:02/02/2003/ الصادر بتاريخ 200/

 "سعر اإلغالق: جمموع قيم التداول مقسوماً على عدد األسهم املتداولة لكل ورقة مالية خالل جلسة التداول."

 ، وقد كان نصها:50/02/2002/ الصادر بتاريخ 305ب/ وفق التعديل الوارد بقرار جملس اإلدارة رقم / -5/ من املادة / 3عّدلت الفقرة / ]2[

عر األقل يف حال كان السهو  "يف حال تساوي الكميات الغري قابلة للتنفيذ عند أكثر من سعر على نفس الطرف )طرف البيع أو طرف الشراء( فإن سعر االفتتاح يكون
 السعرين على طرف الشراء والسعر األعلى يف حال كان السعرين على طرف البيع."

 ، وقد كان نصها:02/02/2003/ الصادر بتاريخ 200/ / وفق التعديل الوارد بقرار جملس اإلدارة رقم3ُعّدل تعريف "السعر الوسطي" من املادة / ]5[

 "السعر الوسطي: ميثل الكميات املنفذة حلينه مضروبة بأسعارها ومقسومة على جمموع الكميات املنفذة."

 ، لتصبح كمايلي:03/00/2000/ الصادر بتاريخ820الوارد بقرار جملس اإلدارة رقم // وفق التعديل 02عّدلت املادة / ]3[ 

 "تتم املزايدة السعرية على األوراق املالية املتداولة يف السوق بوحدة مزايدة سعرية موحدة وقدرها على األقل قرش سوري واحد."

 ة املدرجة من عملية جتزئة األسهم.مت إيقاف العمل هبذا القرار حلني انتهاء الشركات املسامه        ·

وقد   ،20/03/2002 / تاريخ0030مبوجب القرار رقم /  / الفقرة /أ/0عّدل احلد األدىن لقيمة الصفقات الضخمة يف سوق دمشق لألوراق املالية احملدد يف املادة / ]3[
 كان نص الفقرة كمايلي:

الطرق ب ويعود للسوق احلق املطلق باإلعالن عن هذه الصفقات املنفذة / عشرة ماليني لرية سورية،00،000،000حتدد قيمة الصفقات الضخمة بقيمة ال تقل عن / -"أ
 اليت تراها مناسبة."
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 ان نصها:، وقد ك22/07/2002/ الصادر بتاريخ 0037/ وفق التعديل الوارد بقرار جملس اإلدارة رقم /53عّدلت املادة /]2[

تايل، فيتم حتسب أو جزء منها مطلوبة يف اليوم ال . يف حال كانت الورقة املالية املطلوبة على احلد األعلى، وال يوجد أية أوامر على الطرف املقابل وبقيت هذه األوامر"أ
 ك وفقاً للشروط التالية:وذل حتسب على أساسه احلدود السعرية لليوم التايل. اعتماد أفضل سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي

 . عدم تنفيذ أية صفقات على هذه الورقة املالية خالل اجللسة تؤثر على السعر املرجعي0

 . أن تكون األوامر املدخلة على نظام التداول االلكرتوين من نوع األمر املفتوح وعائدة لعشر مستثمرين على األقل،2

 مات والوساطة املالية.ليس هلم عالقة بالشركة املدرجة أو بشركة اخلد

يتم اعتماد أدىن حىت اليوم التايل، ف وبقيت هذه األوامر أو جزء معروضة ب. يف حال كانت الورقة املالية معروضة على احلد األدىن، وال يوجد أية أوامر على الطرف املقابل
 حتسب على أساسه احلدود السعرية لليوم التايل." سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي

 وقد كان نصها: 08/00/2000/ الصادر بتاريخ 303/ وفق التعديل الوارد بقرار جملس اإلدارة رقم /52عّدلت املادة/]8[

 دية، ودون احلاجة إىل قرار بذلك.دية أو غري العا"يتم إيقاف التداول على أسهم الشركة يف يوم انعقاد اجتماعات اهليئة العامة العا

 :وقد كان نصها 02/00/2008/ الصادر بتاريخ 0023/ بقرار جملس اإلدارة رقم /53[ُعدِّلت الفقرة )ج( من املادة /7]

 :ب( وفقاً ملا يلي-حُتدد شروط تفعيل الفقرتني )أ -

 .جلسات متتالية .عدم تنفيذ أية صفقات على هذه الورقة املالية خالل ثالث0

 .ةوليس هلم عالقة بالشركة املدرجة أو شركة اخلدمات والوساط . أن تكون األوامر املدخلة على نظام التداول االلكرتوين مفتوحة وعائدة لعشرة مستثمرين على األقل،2

/الصادر بتاريخ 0053مبوجب قرار جملس اإلدارة رقم /الفقرة الرابعة )من حيث الكمية( من تعليمات التداول يف السوق  البندين الثاين والثالث منُعدِّل  [2] 
  وقد كان نصهما من حيث الكمية:  03/02/2008

وال يسمح هذا النوع من األوامر بإضافة شرط  وكمية خمفية،حيتوي هذا النوع من األوامر على كمية ظاهرة  (:Ice berg orders) األمر املخفي -
سبعمئة ومخسون ألف لرية سورية،  /830،000/ على هذا النوع من األوامر بـ . وحتدد القيمة الدنيا إلمجايل األمر املرسلFill and Kill من النوع

 ألف لرية سورية.مئتان ومخسون  /230،000/ على أن ال تقل قيمة الكمية الظاهرة يف األمر عن

  حيتوي على مر بتنفيذ الصفقات مع أمر معاكس: يقوم هذا النوع من األواM - Minimum Quantity Orders)) األمر احملدد حبد أدىن -
على هذا  سلوجيب أن ال تقل قيمة األمر املر ، معاكس حيتوي على كمية أكرب منها كمية مساوية للكمية احملددة كحد أدىن يف هذا األمر أو مع أمر

 مئتان ومخسون ألف لرية سورية. /230،000النوع من األوامر عن/
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 وقد كان نصها: 00/00/2007/ الصادر بتاريخ 0203/ بقرار جملس اإلدارة رقم /20[ُعدِّلت املادة رقم /00] 

 

 وحدات املزايدة اجملال السعري )لرية سورية(

 إىل من )لرية سورية(

23 322 0.23 

300 222 0530 

0000 2322 0 

 3 فما فوق 2300

 

 وقد كان نصها: 07/00/2002/ الصادر بتاريخ 0503/ بقرار جملس اإلدارة رقم /23ُعدِّلت املادة رقم / [00

لصادر عن ا لشركات اخلدمات والوساطة املالية ال ختضع عموالت التداول للوسيط عن الصفقات الضخمة للحدود املقررة ضمن نظام عموالت التداول
 / اثنان بالعشرة آالف من قيمة الصفقة.050002شريطة أن ال تقل قيمة العمولة اليت يتقاضاها الوسيط عن / السوق،

  

 وقد كان نصها: 02/03/2022/ الصادر بتاريخ 0220/ بقرار جملس اإلدارة رقم /53[ ُعدِّلت املادة رقم /02]

 :ا يليب( وفقاً مل-حُتدد شروط تفعيل الفقرتني )أ -ج

 عدم تنفيذ صفقات تؤثر على السعر املرجعي للورقة املالية يف اجللسة الواحدة لثالث جلسات متتالية. .0

و شركة وليس هلم عالقة بالشركة املدرجة أ أن تكون األوامر املدخلة على نظام التداول االلكرتوين مفتوحة وعائدة لعشرة مستثمرين على األقل، .2
 اخلدمات والوساطة.

 وقد كان نصها: 02/02/2022/ الصادر بتاريخ 0233/ بقرار جملس اإلدارة رقم /23[ ُعدِّلت املادة رقم /05]

صادر خلدمات والوساطة املالية ال ال ختضع عموالت التداول للوسيط عن الصفقات الضخمة للحدود املقررة ضمن نظام عموالت التداول لشركات "
 واحد باأللف من قيمة الصفقة."  /05000العمولة اليت يتقاضاها الوسيط عن /شريطة أن ال تقل قيمة  عن السوق،

  

 

 

 



  / تاريخ0288مبوجب القرار رقم /  / الفقرة /أ/22عّدل احلد األدىن لقيمة الصفقات الضخمة يف سوق دمشق لألوراق املالية احملدد يف املادة / [03]

 وقد كان نص الفقرة كمايلي: ،22/00/2022 

ويعود للسوق احلق املطلق باإلعالن عن  / مخسة وعشرون مليون لرية سورية،23،000،000 تقل عن /حتدد قيمة الصفقات الضخمة بقيمة ال -"أ
 هذه الصفقات املنفذة "

 وقد كان نصها: 22/00/2022/ الصادر بتاريخ 0270/ بقرار جملس اإلدارة رقم /23ُعدِّلت املادة رقم / [03]

ر الوسطي أيهما لذي مت تنفيذ الصفقة عليه أو على السعا واملركز عن الصفقات الضخمة وفقاً للسعر" يتم احتساب العموالت اخلاصة باهليئة والسوق 
 أكرب. "

/ الصادر بتاريخ 0282/ الفقرة الرابعة  )من حيث الكمية ( البندان الثاين والثالث  منها بقرار جملس اإلدارة  رقم /2ُعدِّلت املادة رقم / [02]
 :وقد كان نصها 22/00/2022

 لنوع من األوامر بإضافة شرطاحيتوي هذا النوع من األوامر على كمية ظاهرة وكمية خمفية،وال يسمح هذا  (:Ice berg ordersاألمر المخفي )
 سورية مثانية ماليني لرية /750005000/ وحتدد القيمة الدنيا إلمجايل األمر املرسل وفق هذا النوع من األوامر بـ .Fill and Kill خاص من النوع

 ثالثة ماليني لرية سورية أيهما أكرب. /550005000/ واحد باملائة من قيمته اإلمجالية أو /%0/ على أن ال تقل قيمة الكمية الظاهرة يف األمر عن
بتنفيذ الصفقات مع أمر معاكس  يقوم هذا النوع من األوامر M - Minimum Quantity Orders)األمر المحدد بحد أدنى )

مر املرسل وجيب أن ال تقل قيمة األ أكرب منها، حيتوي على كمية  كمية مساوية للكمية احملددة كحد أدىن يف هذا األمر أو مع أمر معاكس  حيتوي على
  لرية سورية ." ثالثة ماليني  /550005000وفق هذا النوع من األوامر عن/
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