تعليمات التداول وتعديالتها
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والمعدل بالقرار رقم  /1134/تارٌخ 2017/12/04
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تعلٌمات التداول فـً سوق دمشق لألوراق المالٌة
أوال :تعارٌف عامة
المادة – –1
ٌقصد بالكلمات والعبارات اآلتٌة فً مجال تطبٌق أحكام هذه التعلٌمات ما ٌلً:
الهـٌـــئة :هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة المحدثة بالقانون رقم  /22/لعام .2005
الســـوق :سوق دمشق لألوراق المالٌة المحدثة بالمرسوم التشرٌعً رقم  /55/لعام .2006
قانون السوق :قانون سوق األوراق المالٌة الصادر بالمرسوم التشرٌعً رقم  /55/لعام .2006
مجلس اإلدارة :مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالٌة.
األوراق المالٌة :وتشمل على:
(أ) أسهم الشركات المساهمة السورٌة القابلة للتداول.
(ب) سندات الدٌن القابلة للتداول والتً تصدرها الشركات المساهمة السورٌة والمعرفة بقانون الشركات رقم /3/
لعام  2008على أنها أسناد القرض.
(ج) أدوات الدٌن العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورٌة العربٌة السورٌة.
(د) الوحدات االستثمارٌة السورٌة الصادرة عن صنادٌق وشركات االستثمار.
(ه) أٌة أوراق مالٌة أخرى سورٌة أو غٌر سورٌة ،متعارف علٌها على أنها أوراق مالٌة ،وٌتم اعتمادها كذلك
من قبل المجلس.
التـــداول :بٌع وشراء األوراق المالٌة من خالل السوق.
نظـام التداول :نظام التداول اإللكترونً المعمول به فً السوق.
أوقات التداول :الساعات المحددة للتداول ضمن أٌام التداول.
َّ
المرخص له من قبل الهٌئة لممارسة أعمال الوسٌط المالً والوسٌط لحسابه
الوسٌـــط :الشخص االعتباري
والذي ٌتمتع بالجنسٌة العربٌة السورٌة.
الوسٌط المعتمد :الشخص الطبٌعً العامل لدى الوسٌط الذي تعتمده الهٌئة إدارٌا ً وفنٌا ً لممارسة األعمال
المرخص بها للوسٌط.

األشخاص المرتبطٌن بالوسٌط :أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء هٌئة المدٌرٌن وكافة الموظفٌن العاملٌن لدٌه.
أمر التداول :األمر المرسل إلى نظام التداول ممثالً رغبة فً البٌع أو الشراء.
الصـفقـة :عملٌة التقاء أمر بٌع وأمر شراء على ورقة مالٌة محددة.
المركـــز :مركز المقاصة والحفظ المركزي.
األوراق المالٌـة المتداولة :األوراق المالٌة المدرجة فً السوق ،والمودعة لدى مركز المقاصة والحفظ
المركزي ،والتً تتم علٌها عملٌات البٌع والشراء.
السعر المرجعً :السعر الذي تحدد على أساسه الحدود العلٌا والدنٌا للتداول على الورقة المالٌة.
سعر االفتتاح :أول سعر ٌتم التداول علٌه خالل جلسة التداول.
سعر اإلغالق :هو السعر الوسطً المحتسب فً نهاٌة جلسة التداول[1] .
األمر المعاكس :وٌقصد به:
 أمر الشراء فً حال كان األمر المرسل على نظام التداول هو أمر بٌع. أمر البٌع فً حال كان األمر المرسل على نظام التداول هو أمر شراء.ثانٌا ً :نطاق تعلٌمات التداول:
المادة – –2
تطبق أحكام هذه التعلٌمات على كافة المتعاملٌن باألوراق المالٌة فً سوق دمشق لألوراق المالٌة.
ثالثا ً :آلٌة التداول:
تقسم جلسة التداول إلى المراحل التالٌة:
المادة – –3
فترة ما قبل االفتتاح:
أٌ -سمح نظام التداول خالل هذه الفترة بإدخال أوامر البٌع والشراء إلى نظام التداول دون تنفٌذ أي صفقة ،وٌتم
ترتٌب األوامر المرسلة فً هذه المرحلة بحسب األولوٌة المحددة وفقا ً ألحكام نظام قواعد التداول الصادر عن
السوق ،وٌقوم نظام التداول بحساب سعر االفتتاح لألوراق المالٌة الخاصة بكل شركة مدرجة على حدة.
بٌ -قوم نظام التداول بحساب سعر االفتتاح وفقا ً للمعاٌٌر التالٌة:
 .1السعر الذي ٌحقق أكبر كمٌة قابلة للتنفٌذ من األوامر المرسلة على نظام التداول.
 .2فً حال تحقق المعٌار األول عند أكثر من سعر ٌكون سعر االفتتاح بٌن هذه األسعار هو السعر الذي ٌحقق
أقل كمٌة غٌر قابلة للتنفٌذ.
 .3فً حال تساوي الكمٌات الغٌر قابلة للتنفٌذ عند أكثر من سعر على الطرفٌن (طرف البٌع والشراء) فإن
سعر االفتتاح ٌكون هو السعر الوسطً بٌن السعرٌن.

 .4فً حال تساوي الكمٌات الغٌر قابلة للتنفٌذ عند أكثر من سعر على نفس الطرف (طرف البٌع أو طرف
الشراء) فإن سعر االفتتاح ٌكون هو السعر األعلى فً حال كان السعرٌن على طرف الشراء والسعر األقل فً
حال كان السعرٌن على طرف البٌع[2] .
ت -فً حال لم ٌتم حساب سعر افتتاح خالل فترة ما قبل االفتتاح لعدم تالقً أمر بٌع مع أمر شراء فإن سعر
االفتتاح ٌكون أول سعر ٌتم تداول الورقة المالٌة علٌه خالل فترة التداول المستمر.
المادة – –4
فترة االفتتاح:
تأتً فترة االفتتاح خالل مدة زمنٌة عشوائٌة تستمر كحد أقصى لمدة  5دقائق ،وٌتم فً فترة االفتتاح تنفٌذ
الصفقات وفق األوامر المرسلة فً المرحلة السابقة على سعر االفتتاح.
المادة – –5
فترة التداول المستمر:
أ .تبدأ فترة التداول المستمر فور انتهاء فترة االفتتاح ،حٌث تظهر فٌها األوامر الغٌر منفذة فً فترة االفتتاح
وتسمح هذه الفترة بإدخال أوامر البٌع والشراء وتعدٌلها قبل تنفٌذها جزئٌا ً أو كلٌاً ،كما وتسمح بالتنفٌذ الفوري
للصفقات فور تطابق شروط أوامرها وفقا ً ألحكام هذه التعلٌمات واإلجراءات المحددة ضمن دلٌل المستخدم
ووفقا ً ألولوٌة التداول المحددة ضمن نظام قواعد التداول الصادر عن السوق.
أثناء فترة التداول المستمر ٌتم احتساب األسعار المذكورة أدناه وفقا ً لما ٌلً:
 .1السعر الوسطًٌ :مثل متوسط أسعار جمٌع الصفقات المنفذة على الورقة المالٌة خالل جلسة التداول مرجحا ً
بالكمٌات المنفذة لكل صفقة ،بشرط أال تقل الكمٌة المنفذة خالل الجلسة عن عدد األسهم المطلوب للتأثٌر على
السعر المرجعً[3].
 .2السعر المرجعً :والذي ٌمثل سعر إغالق الورقة المالٌة فً الٌوم السابق.
المادة – –6
فترة الصفقات الضخمة:
وتلً فترة التداول المستمر ،وتستمر لمدة  15دقٌقة وتتم فٌها الصفقات الضخمة وفقا ً ألحكام هذه التعلٌمات.
المادة ––7
فترة اإلغالق:
أٌ -تم خاللها استعراض البٌانات والمعلومات وإجراء االستفسارات وطباعة التقارٌر الالزمة ،وهنا ال ٌستطٌع
الوسٌط إدخال أو تعدٌل أو إلغاء أٌة أوامر لم تنفذ أو نفذت بشكل جزئً أو كلً ،وٌتم احتساب سعر اإلغالق:
وفقا ً لما ورد فً المادة ( )1من هذه التعلٌمات.
ب -فً حال لم تتم أي صفقة على الورقة المالٌة خالل الجلسة ٌ ،عتمد سعر اإلغالق والسعر المرجعً والسعر
المتوسط آلخر ٌوم تداول.
ت -وٌرسل تقرٌر التداول إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي إلجراء عملٌات التقاص والتسوٌة بنا ًء علٌه.

المادة – –8
ٌتم تحدٌد أوقات التداول بقرار ٌصدر عن مجلس اإلدارة بعد إعالم الهٌئة بذلك.
رابعا ً :أنواع األوامر:
المادة – –9
من حٌث طبٌعة األمر:
أمر بٌع ) : Sellاألمر المرسل إلى نظام التداول لبٌع كمٌة محددة من ورقة مالٌة معٌنة بسعر محدد أو بسعر
السوق وبشروط معٌنة ،حٌث ٌلتزم الوسٌط بتنفٌذ الصفقات على األمر المرسل إما بالسعر المحدد أو بسعر
أفضل منه.
أمر شراء ( :)Buyاألمر المرسل إلى نظام التداول لشراء كمٌة محددة من ورقة مالٌة معٌنة بسعر محدد أو
بسعر السوق وبشروط معٌنة ،حٌث ٌلتزم الوسٌط بتنفٌذ الصفقات على األمر المرسل إما بالسعر المحدد أو
بسعر أفضل منه.
األمر المتقابل ( :)Crossوهو األمر المرسل إلى نظام التداول الذي ٌتضمن أمر شراء وأمر بٌع مرسلٌن من
قبل نفس الوسٌط على نفس الورقة المالٌة لعمٌلٌن مختلفٌن وبكمٌة وسعر محددٌن ،بحٌث ٌكون سعر وكمٌة
مساو لسعر وكمٌة أمر البٌع.
أمر الشراء
ٍ
من حٌث السعر:
أ -أمر بسعر محدد ( :)Fixed priceهو األمر المرسل إلى نظام التداول على سعر محدد ،ال ٌزٌد عنه فً
حالة الشراء و ال ٌقل عنه فً حالة البٌع.
ب -أمر بسعر السوق ( :)Market priceهو األمر المرسل إلى نظام التداول لٌنفذ على سلسلة األسعار
الموجودة على الطرف المقابل.
من حٌث مدة سرٌان األمر على النظام:
أ -فعال لٌوم فقط ( :)Dayأمر لٌوم تداول واحد ،وٌتم حذفه فً نهاٌة ٌوم التداول فً حال عدم تنفٌذه جزئٌا ً أو
كلٌا ً.
ب -األمر المفتوح (ٌ :(Open Orderبقى هذا األمر مرسالً على نظام التداول لمدة ٌ 30وم من تارٌخ
إدخال األمر أو تارٌخ آخر تعدٌل تم على األمر ،فإما أن ٌتم تنفٌذه مع أمر معاكس أو ٌتم حذفه من قبل
الشخص الذي قام بإدخاله.
ت -لٌوم محدد ( :)Good till dateصالح من لحظة إرساله إلى نظام التداول لحٌن تنفٌذه أو انقضاء مدته
وفق التارٌخ المدخل ،وٌقوم نظام التداول بحذف األمر المرسل إلٌه تلقائٌا ً فً حال عدم تنفٌذه جزئٌا ً أوكلٌا ً حتى
التارٌخ المحدد.
ث:Fill and Kill -
هو األمر المرسل إلى نظام التداول لتنفٌذ أكبر كمٌة منه على السعر المحدد فً األمر أو على أسعار أفضل
منه ،وإلغاء الكمٌة المتبقٌة (فً حال وجودها) فوراً.

من حٌث الكمٌة:
 كل أو الشًء (ٌ :(AON - All Or Noneسمح هذا النوع من األوامر بتنفٌذ الكمٌة كاملة أو ال ٌنفذ منهاشًء ،و ذلك إما من خالل صفقة واحدة ،أو من خالل عدة صفقات حٌث ٌقوم بتنفٌذ هذه الصفقات وفق أولوٌة
األوامر المعاكسة المرسلة إلى نظام التداول وصوالً إلى السعر المحدد فً األمر المرسل.
 األمر المخفً (ٌ :)Ice berg ordersحتوي هذا النوع من األوامر على كمٌة ظاهرة وكمٌة مخفٌة ،والٌسمح هذا النوع من األوامر بإضافة شرط خاص من النوع .Fill and Killوتحدد القٌمة الدنٌا إلجمالً األمر
المرسل وفق هذا النوع من األوامر بـ  /8.000.000/ثمانٌة مالٌٌن لٌرة سورٌة ،على أن ال تقل قٌمة الكمٌة
الظاهرة فً األمر عن  /%1/واحد بالمائة من قٌمته اإلجمالٌة أو  /3.000.000/ثالثة مالٌٌن لٌرة سورٌة
أٌهما أكبر.
األمر المحدد بحد أدنى (ٌ (M - Minimum Quantity Ordersقوم هذا النوع من األوامر بتنفٌذالصفقات مع أمر معاكس ٌحتوي على كمٌة مساوٌة للكمٌة المحددة كحد أدنى فً هذا األمر أو مع أمر معاكس
ٌحتوي على كمٌة أكبر منها ،وٌجب أن ال تقل قٌمة األمر المرسل وفق هذا النوع من األوامر عن
 /3.000.000/ثالثة مالٌٌن لٌرة سورٌة [9]. ".
خامسا ً :إٌقاف أو تعلٌق التداول
المادة – –10
ٌحق للمدٌر التنفٌذي إٌقاف و/أو تعلٌق التداول لمدة أقصاها نصف ساعة ،على ورقة مالٌة أثناء جلسة التداول،
فً ك ٍّل من الحاالت التالٌة ،شرٌطة أن ٌتم إعالم الهٌئة بذلك:
 -1اإلفصاحات خاصة باجتماعات الهٌئة العامة للشركة المدرجة.
 -2اإلعالن عن األحداث الهامة للشركات (.)corporate actions
 -3عند وجود أحداث جوهرٌة أو ظروف غٌر اعتٌادٌة تؤثر على سعر الورقة المالٌة.
 -4أٌة حاالت أخرى تهدف إلى حماٌة جمهور المستثمرٌن.
فً حال تجاوزت مدة التعلٌق نصف ساعة فٌحق للمدٌر التنفٌذي تعلٌق التداول على ورقة مالٌة شرٌطة
الحصول على موافقة رئٌس مجلس مفوضً الهٌئة.
المادة – –11
مع مراعاة المادة ( )10أعاله فً حال وجود إفصاح جوهري على ورقة مالٌة معٌنة خالل جلسة التداول،
فٌمكن اتخاذ اإلجراءات التالٌة:
أٌ -تم إٌقاف التداول على الورقة المالٌة وذلك لفترة معٌنة ٌتم تحدٌدها بقرار ٌصدر عن السوق.
ب -بعد انتهاء مدة اإلٌقاف المشار إلٌها فً الفقرة /أٌ /تم تعلٌق التداول على الورقة المالٌة لفترة معٌنة ٌتم
تحدٌدها بقرار ٌصدر عن السوق ،حٌث ٌسمح للوسطاء خالل فترة التعلٌق إدخال أو تعدٌل أو إلغاء أي من
األوامر المرسلة على نظام التداول على الورقة المالٌة المعلقة ،وال ٌسمح بتنفٌذ أي صفقة على الورقة المالٌة
لحٌن استعادة التداول علٌها.
تتم استعادة التداول على الورقة المالٌة بعد انتهاء فترة التعلٌق المشار إلٌها فً الفقرة /ب./

المادة – –12
ال ٌسمح للوسطاء بإدخال أو تعدٌل أو إلغاء أي من األوامر المرسلة على نظام التداول على الورقة المالٌة
المعلقة أثناء فترة إٌقاف التداول ،وال ٌسمح بتنفٌذ أي صفقة على الورقة المالٌة لحٌن استعادة التداول علٌها.
المادة – –13
ٌحق للسوق إلغاء كافة األوامر المرسلة على نظام التداول على الورقة المالٌة المعلقة إذا اقتضت الضرورة
ذلك ،قبل استعادة التداول علٌها وٌقوم للسوق إعالم الوسطاء بذلك.
سادسا ً :أولوٌة األوامر:
المادة – –14
ٌجب على الوسٌط المعتمد أن ٌدخل أوامر العمالء إلى نظام التداول بالتوالً ،وحسب التسلسل الزمنً الذي
وردت فٌه هذه األوامر ،وفً حال استالم أمر من عمٌل أثناء انعقاد جلسة التداول ٌجب على الوسٌط المعتمد
إدخال هذا األمر إلى نظام التداول بأسرع مدة ممكنة على أن ال تتجاوز هذه المدة  10دقائق من وقت استالم
األمر من قبل العمٌل أو من قبل موظفً الوسٌط فً مقره ،وفً حال حدوث شكوى أو خالف بسبب التأخر فً
إدخال األمر فٌعود تقدٌر هذه المدة إلى السوق.
المادة – –15
ال ٌجوز للوسٌط أو أي من األشخاص المرتبطٌن به استغالل أوامر العمالء بأي شكل من األشكال ،وذلك سواء
لمصلحتهم الشخصٌة أو لمصلحة لألشخاص المرتبطٌن بهم أو ألي من العمالء اآلخرٌن.
المادة – –16
إذا تم تنفٌذ جزء من األمر المرسل بسعر محدد ،فإن ما تبقى منه ٌبقى معروضا ً بنفس السعر و ٌتم تنفٌذه وفقا ً
لقواعد األولوٌة السابقة ،ما لم ٌقم الوسٌط بتغٌٌر هذا السعر عندما تسمح بذلك طبٌعة األمر.
المادة – –17
فً حال كان األمر المرسل على نظام التداول ٌقبل التنفٌذ على أكثر من أمر معاكسٌ ،قوم نظام التداول بطلب
تأكٌد من مُرسل األمر إلتمام التنفٌذ كلما انتقل التنفٌذ من أمر معاكس إلى آخر ،وفً حال رفض مُرسل األمر
تنفٌذ الصفقة على السعر الجدٌدٌ ،قوم نظام التداول بحذف الجزء المتبقً الغٌر منفذ من األمر.
المادة – –18
ٌتم التعامل مع حاالت تضارب المصالح من خالل عملٌات التداول بٌن محفظة الوسٌط والعمالء أو حاالت
تضارب المصالح بٌن أوامر األشخاص المرتبطٌن بالوسٌط مع أوامر العمالء وفقا ً ألحكام نظام التعامل بٌن
الوسطاء وعمالئهم الصادر عن الهٌئة.
سابعا ً :تعدٌل األوامر:
المادة – –19
ٌتم توقٌت األمر المُرسل إلى نظام التداول بتوقٌت جدٌد فً كل من الحاالت التالٌة:
أ -تعدٌل سعر األمر.
ب -تعدٌل أو إلغاء الشرط الخاص المحدد فً األمر.
ج -تحوٌل األمر العادي إلى أمر ٌحتوي على شرط خاص وبالعكس.
د -القٌام بزٌادة الكمٌة الظاهرة فً األمر.

ثامنا ً :وحدة المزاٌدة السعرٌة:
المادة – [10] –20
تخضع األوراق المالٌة المتداولة لمجاالت وحدة المزاٌدة السعرٌة التالٌة:
المجال السعري (لٌرة سورٌة)
إلى
من
999
1
فما فوق
1000

وحدات المزاٌدة
(لٌرة سورٌة)
0.50
1

تاسعا ً :الصفقات الضخمة:
المادة – –21
تتم الصفقات الضخمة بٌن الوسٌطٌن الراغبٌن بالتنفٌذ ،وٌتم االتفاق بٌنهما على الكمٌة المطلوب تنفٌذها وعلى
السعر ،حٌث ٌقوم الوسٌطان الممثالن لطرفً العملٌة بتقدٌم التفوٌضات الخطٌة الموقعة من قبل عمٌلٌهما
باإلضافة إلى تقدٌم إشعار ملكٌة من المركز إلى دائرة التداولٌ ،بٌن فٌه أن األوراق المالٌة موضوع الصفقة
هً أوراق حرة قبل القٌام بتنفٌذ هذه الصفقات على أن ٌتم تقدٌم الوثائق المطلوبة كحد أقصى قبل  15دقٌقة من
وقت انتهاء جلسة التداول المستمر
المادة – –22
(أ) تحدد قٌمة الصفقات الضخمة بقٌمة ال تقل  /2500000000/خمسة وعشرون ملٌون لٌرة سورٌة ،وٌعود
للسوق الحق المطلق باإلعالن عن هذه الصفقات المنفذة بالطرق التً تراها مناسبة[5] .
(ب) تستثنى أسعار الصفقات الضخمة من حساب السعر الوسطً الٌومً للورقة المالٌة.
(ج) ٌحق لمجلس اإلدارة تعدٌل الحد األدنى لقٌمة الصفقات الضخمة عند الحاجة بقرار ٌصدر عنه.
المادة – –23
تتم عملٌات نقل ملكٌات األوراق المالٌة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي ،علما ً أن كافة التحوٌالت النقدٌة
الخاصة بالصفقات الضخمة تتم بٌن الوسطاء وعمالئهم خارج السوق والمركز ،وال ٌكون للسوق أو المركز أٌة
عالقة بهذه التحوٌالت.
المادة – –24
ً
ٌتم احتساب العموالت الخاصة بالهٌئة والسوق والمركز عن الصفقات الضخمة وفقا للسعر الذي تم تنفٌذ
الصفقة علٌه أو على السعر الوسطً أٌهما أكبر.
المادة – [11]–25
" ال تخضع عموالت التداول للوسٌط عن الصفقات الضخمة للحدود المقررة ضمن نظام عموالت التداول
لشركات الخدمات والوساطة المالٌة الصادر عن السوق ،شرٌطة أن ال تقل قٌمة العمولة التً ٌتقاضاها الوسٌط
عن  /0.001/واحد باأللف من قٌمة الصفقة".

عاشراً :تعدٌل الصفقات:
المادة – –26
تكون عقود التداول التً تتم فً السوق نهائٌة وال ٌجوز الرجوع عنها إال وفقا ً ألحكام القوانٌن النافذة وأحكام
هذه التعلٌمات ونظام قواعد التداول الصادر عن السوق.
المادة – –27
ٌحق للوسٌط طلب تعدٌل رقم حساب العمٌل فً الصفقات المنفذة فً حال حدوث خطأ فً إدخال رقم حساب
العمٌل على األمر المرسل إلى نظام التداول ،وتنفٌذ الصفقة على أساسه .وذلك بتعبئة نموذج تعدٌل صفقة المعد
لهذا الغرض ،وٌتم تقدٌم الطلب فً ذات ٌوم حدوث الخطأ خالل فترة تحددها السوق بقرار ٌصدر عنها،
وٌكون للسوق الحق المطلق بالقبول بتعدٌل رقم الحساب أو رفضه.
المادة – –28
ٌقوم الوسٌط بإرفاق نموذج تعدٌل صفقة بنسخ عن التفوٌضات الخاصة باألوامر المعدلة.
المادة – –29
ٌحق للمدٌر التنفٌذي للسوق إلغاء أٌة عملٌة أو صفقة جرت خالفا ً للقانون أو األنظمة أو التعلٌمات أو القرارات
الصادرة عنهما ،ودون الحاجة لموافقة الطرفٌن على ذلك ،وٌستوفً السوق العموالت المقررة للهٌئة والسوق
والمركز عن الصفقة الملغاة.
أحد عشر :تقرٌر التداول:
المادة – –30
تصدر السوق فً نهاٌة ٌوم التداول تقرٌر التداول األولً الذي ٌبٌن كافة الصفقات المنفذة خالل الٌوم قبل
إجراء أي تعدٌالت علٌها وفقا ً لألنظمة والقواعد النافذة وتقوم بإرساله إلى المركز ،للقٌام بعملٌات التقاص
والتسوٌة بٌن الوسطاء بنا ًء علٌه.
المادة – –31
تصدر السوق تقرٌر التداول النهائً عن عملٌات التداول المُرسل إلٌها من المركز ،وتقوم بإرساله إلى الوسطاء
بعد االنتهاء من إجراء التعدٌالت المطلوبة علٌه وفقا ً ألحكام هذا النظام.
المادة – –32
ً
ٌحتوي تقرٌر التداول على كافة عملٌات البٌع والشراء المنفذة والتً كان الوسٌط طرفا فٌها خالل ٌوم التداول
متضمنا ً المعلومات التالٌة:
كمٌات األوراق المالٌة التً تم تداولها.
األسعار التً تم التنفٌذ علٌها.
قٌمة كل صفقة منفذة ،ووقت تنفٌذها
أرقام الحسابات التً تم تنفٌذ الصفقات علٌها.
اسم ورمز الوسٌط وأسماء معتمدٌه الذٌن تم التنفٌذ من خاللهم ونوع العملٌة.

إثنا عشر :أحكام عامة:
المادة – –33
ٌتم التداول فً السوق على أساس الورقة المالٌة الواحدة ومضاعفاتها ،ما لم ٌقرر مجلس اإلدارة خالف ذلك
بقرار ٌصدر عنه.
المادة – –34
ٌحظر على الوسٌط التداول باألوراق المالٌة لصالح أي من عمالئه إال بعد أن ٌبرم معه اتفاقٌة تبٌن حقوق
والتزامات كال الطرفٌن وأٌة معلومات أو بٌانات أو شروط تتطلبها التشرٌعات والقوانٌن واألنظمة والقرارات
المعمول بها .وٌشترط أن تتضمن كحد أدنى ما ٌلً:
 .1االسم والعنوان لكل من الوسٌط و العمٌل.
 .2بٌان بالخدمات المقدمة من قبل الوسٌط للعمٌل.
 .3بٌان بالعموالت التً سٌتقاضاها الوسٌط من العمٌل مقابل كل خدمة من الخدمات المقدمة له ،شرٌطة أن
تكون ضمن الحدود المسموح بها.
 .4أنواع التفوٌضات التً ٌجوز للوسٌط تنفٌذ أوامر العمٌل بموجبها.
 .5تصرٌح بمخاطر االستثمار باألوراق المالٌة.
 .6توقٌع كل من الوسٌط والعمٌل ،وختم الوسٌط.
 .7طرق حل النزاعات فً حال وجودها.
 .8كافة المعلومات والبٌانات األخرى الموضحة فً نظام التعامل بٌن الوسطاء وعمالئهم الصادر عن الهٌئة.
المادة – [6] –35
أ -فً حال كانت الورقة المالٌة مطلوبة على الحد األعلى ،وال ٌوجد أٌة أوامر على الطرف المقابل وبقٌت هذه
األوامر أو جزء منها مطلوبة للمدة المحددة ضمن الشروط المحددة فً الفقرة /ج /من هذه المادة ،فٌتم اعتماد
أعلى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعً مع مراعاة الحدود السعرٌة المحددة و ُتحسب على أساسه الحدود
السعرٌة الجدٌدة للورقة المالٌة.
ب-فً حال كانت الورقة المالٌة معروضة على الحد األدنى ،وال ٌوجد أٌة أوامر على الطرف المقابل وبقٌت هذه
األوامر أو جزء منها معروضة للمدة المحددة ضمن الشروط المحددة فً الفقرة ج من هذه المادة ،فٌتم اعتماد
أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعً مع مراعاة الحدود السعرٌة المحددة و ُتحسب على أساسه الحدود
السعرٌة الجدٌدة للورقة المالٌة.
جُ -تحدد شروط تفعٌل الفقرتٌن (أ-ب) وفقا ً لما ٌلً:
 .1عدم تنفٌذ صفقات تؤثر على السعر المرجعً للورقة المالٌة فً الجلسة الواحدة لثالث جلسات متتالٌة.
 .2أن تكون األوامر المدخلة على نظام التداول االلكترونً مفتوحة وعائدة لعشرة مستثمرٌن على األقل ،ولٌس لهم
عالقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة[8].

المادة – –36
ٌحق للسوق إلغاء أٌة أوامر مرسلة خارج الحدود السعرٌة فً الحاالت التً تراها مناسبة.
المادة – –37
فً حال تم إٌقاف الوسٌط عن التداول ألي سبب من األسباب ،فإن جمٌع األوامر المرسلة من قبل هذا الوسٌط
على نظام التداول سٌتم إلغاؤها.
المادة – –38
ال ٌجوز إدخال األوامر إال من قبل الوسطاء المعتمدٌن لدى الوسٌط ،وفً حال حدوث خلل فنً فً جهاز
الحاسب الخاص بالوسٌط المعتمد ٌقوم الوسٌط المعتمد بإدخال األوامر من خالل األجهزة االحتٌاطٌة المتوفرة
فً قاعة التداول.
المادة – –39
ٌتم إٌقاف التداول على أسهم الشركة فً ٌوم انعقاد اجتماعات الهٌئة العامة (عادٌة أو غٌر عادٌة) ،ودون
الحاجة إلى قرار بذلك ،وال ُتعاد الشركة إلى التداول ،حتى تقوم بتزوٌد السوق بنسخة عن محضر اجتماع
الهٌئة العامة موقعا ً ومختوما ً أصوالً"]7[ .
المادة – –40
ٌحظر على الوسٌط تنفٌذ عملٌات التداول لصالح عمٌل معٌن ما لم ٌستوفِ الحد األدنى من المعلومات المحددة
من قبل الهٌئة ضمن أحكام نظام التعامل بٌن الوسطاء وعمالئهم.
المادة – –41
ٌحق للسوق تعدٌل سعر تداول الورقة المالٌة على أن تقوم بإعالم الهٌئة فور القٌام بذلك.
فً كل من الحاالت التالٌة:
 .1فً حاالت توزٌع األرباح.
ً
 .2فً حاالت األحداث الهامة للشركات وفقا لإلجراءات المتبعة والصادرة عن السوق.
 .3أٌة حاالت أخرى ترى السوق فٌها ضرورة تعدٌل سعر الورقة المالٌة ،شرٌطة الحصول على موافقة
الهٌئة.
المادة – –42
لمجلس اإلدارة اتخاذ القرارات الالزمة بشأن كل ما لم ٌرد ذكره ضمن هذه التعلٌمات.
المادة – –43
ٌعمم هذا القرار وٌبلغ من ٌلزم لتنفٌذه.
دمشق فً .2009/03/05
رئٌس مجلس إدارة
سوق دمشق لألوراق المالٌة
الدكتور أحمد راتب الشالح

]ُ [1عدّ ل تعريف "سعر اإلغالق" من المادة  /1/المعدل بقرار مجلس اإلدارة رقم  /504/الصادر بتاريخ
 ،2010/01/17وفق التعديل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم  /900/الصادر بتاريخ  ،2014/12/02وقد
كان نصها:
"سعر اإلغالق :مجموع قٌم التداول مقسوما ً على عدد األسهم المتداولة لكل ورقة مالٌة خالل جلسة التداول".
] [2عدّلت الفقرة  /4/من المادة  -3 /ب /وفق التعديل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم  /413/الصادر
بتاريخ  ،2009/06/30وقد كان نصها:
"فً حال تساوي الكمٌات الغٌر قابلة للتنفٌذ عند أكثر من سعر على نفس الطرف (طرف البٌع أو طرف
الشراء) فإن سعر االفتتاح ٌكون هو السعر األقل فً حال كان السعرٌن على طرف الشراء والسعر األعلى فً
حال كان السعرٌن على طرف البٌع".
]ُ [3عدّل تعريف "السعر الوسطي" من المادة  /5/وفق التعديل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /900/
الصادر بتاريخ  ،2014/12/02وقد كان نصها:
"السعر الوسطًٌ :مثل الكمٌات المنفذة لحٌنه مضروبة بأسعارها ومقسومة على مجموع الكمٌات المنفذة".
] [4عدّلت المادة  /20/وفق التعديل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم  /721/الصادر بتاريخ
 ،2011/10/05لتصبح كمايلي:
"تتم المزاٌدة السعرٌة على األوراق المالٌة المتداولة فً السوق بوحدة مزاٌدة سعرٌة موحدة وقدرها على األقل
قرش سوري واحد".
·

تم إٌقاف العمل بهذا القرار لحٌن انتهاء الشركات المساهمة المدرجة من عملٌة تجزئة األسهم.

] [5عدّ ل الحد األدنى لقيمة الصفقات الضخمة في سوق دمشق لألوراق المالية المحدد في المادة  /1/الفقرة
/أ /بموجب القرار رقم  /1040/تاريخ  ،2016/04/21وقد كان نص الفقرة كمايلي:
"أ -تحدد قٌمة الصفقات الضخمة بقٌمة ال تقل عن  /1000000000/عشرة مالٌٌن لٌرة سورٌة ،وٌعود للسوق
الحق المطلق باإلعالن عن هذه الصفقات المنفذة بالطرق التً تراها مناسبة".
][6عدددددّلت المددددادة  /35/وفددددق التعددددديل الددددوارد بقددددرار مجلددددس اإلدارة رقددددم  /1058/الصددددادر بتدددداريخ
 ،2016/08/29وقد كان نصها:
"أ .فً حال كانت الورقة المالٌة المطلوبة على الحد األعلى ،وال ٌوجد أٌة أوامر على الطرف المقابل وبقٌت
هذه األوامر تحسب أو جزء منها مطلوبة فً الٌوم التالً ،فٌتم اعتماد أفضل سعر على ذلك الطرف كسعر
مرجعً تحسب على أساسه الحدود السعرٌة للٌوم التالً.
وذلك وفقا ً للشروط التالٌة:
 .1عدم تنفٌذ أٌة صفقات على هذه الورقة المالٌة خالل الجلسة تؤثر على السعر المرجعً

 .2أن تكون األوامر المدخلة على نظام التداول االلكترونً من نوع األمر المفتوح وعائدة لعشر مستثمرٌن
على األقل ،لٌس لهم عالقة بالشركة المدرجة أو بشركة الخدمات والوساطة المالٌة.
ب .فً حال كانت الورقة المالٌة معروضة على الحد األدنى ،وال ٌوجد أٌة أوامر على الطرف المقابل وبقٌت
هذه األوامر أو جزء معروضة حتى الٌوم التالً ،فٌتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعً
تحسب على أساسه الحدود السعرٌة للٌوم التالً".
][7عدّلت المادة /39/وفق التعديل الوارد بقدرار مجلدس اإلدارة رقدم  /504/الصدادر بتداريخ 2010/01/17
وقد كان نصها:
"ٌتم إٌقاف التداول على أسهم الشركة فً ٌوم انعقاد اجتماعات الهٌئة العامة العادٌة أو غٌر العادٌة ،ودون
الحاجة إلى قرار بذلك".
(ُ ]8[ )8عدِّلت الفقرة (ج) من المادة  /35/بقرار مجلس اإلدارة رقم  /1125/الصادر بتاريخ 2017/10/09
وقد كان نصها:
جُ -تحدد شروط تفعٌل الفقرتٌن (أ-ب) وفقا ً لما ٌلً:
.1عدم تنفٌذ أٌة صفقات على هذه الورقة المالٌة خالل ثالث جلسات متتالٌة.
 .2أن تكون األوامر المدخلة على نظام التداول االلكترونً مفتوحة وعائدة لعشرة مستثمرٌن على األقل ،ولٌس
لهم عالقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة
]ُ ]9[ [9ع ِّدل البندٌن الثانً والثالث منالفقرة الرابعة (من حٌث الكمٌة) من تعلٌمات التداول فً السوق بموجب
قرار مجلس اإلدارة رقم  /1134/الصادر بتارٌخ  2017/12/04وقد كان نصهما:
من حٌث الكمٌة:
 األمر المخفً (ٌ :)Ice berg ordersحتوي هذا النوع من األوامر على كمٌة ظاهرة وكمٌة مخفٌة ،والٌسمح هذا النوع من األوامر بإضافة شرط من النوع  .Fill and Killوتحدد القٌمة الدنٌا إلجمالً األمر
المرسل على هذا النوع من األوامر بـ  /750,000/سبعمئة وخمسون ألف لٌرة سورٌة ،على أن ال تقل قٌمة
الكمٌة الظاهرة فً األمر عن  /250,000/مئتان وخمسون ألف لٌرة سورٌة.
 األمر المحدد بحد أدنى (ٌ :(M - Minimum Quantity Ordersقوم هذا النوع من األوامر بتنفٌذالصفقات مع أمر معاكس ٌحتوي على كمٌة مساوٌة للكمٌة المحددة كحد أدنى فً هذا األمر أو مع أمر معاكس
ٌحتوي على كمٌة أكبر منها ،وٌجب أن ال تقل قٌمة األمر المرسل على هذا النوع من األوامر عن
 /250,000/مئتان وخمسون ألف لٌرة سورٌة.

[ُ ]10عدِّلت المادة رقم  /20/بقرار مجلس اإلدارة رقم  /1205/الصادر بتاريخ  2018/10/01وقد كان
نصها:
وحدات المزاٌدة
المجال السعري (لٌرة سورٌة)
من
25
500
1000
2500

إلى
499
999
2499
فما فوق

(لٌرة سورٌة)
250.
0.50
1
5

[ُ ]11عدِّلت المادة رقم  /25/بقرار مجلس اإلدارة رقم  /1315/الصادر بتاريخ  2019/10/08وقد كان
نصها:
ال تخضع عموالت التداول للوسٌط عن الصفقات الضخمة للحدود المقررة ضمن نظام عموالت التداول
لشركات الخدمات والوساطة المالٌة الصادر عن السوق ،شرٌطة أن ال تقل قٌمة العمولة التً ٌتقاضاها
الوسٌط عن  /0.0002/اثنان بالعشرة آالف من قٌمة الصفقة.

