دليل الصفقات الضخمة وتعديل الصفقات

القرار رقم /393/
مجلس اإلدارة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم  /55/لعام 2006
ً
والقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم  /4563/تاريخ ،2006/10/5
المعدَّ ل بالقرار رقم  /5781/تاريخ  ،2006/12/20والقرار رقم  /3320/تاريخ 2008/07/29
وعلى قرار مجلس اإلدارة بجلسته رقم  /105/تاريخ 2009/05/18
والمعدل بالقرار رقم  /1040/تاريخ 2016/04/21
والمعدل بالقرار رقم  /1364/تاريخ 2020/1/14
يقرر مايلي:
دليل الصفقات الضخمة وتعديل الصفقات
فـي
سوق دمشق لألوراق المالية
الصفقات الضخمة:
المادة (:)1
أ .تحدد قٌمة الصفقات الضخمة بقٌمة ال تقل عن  /2500000000/خمسة وعشرون ملٌون لٌرة سورٌة،
وٌعود للسوق الحق المطلق باإلعالن عن هذه الصفقات المنفذة بالطرق التً تراها مناسبة[1] .
بٌ .حق لمجلس اإلدارة تعدٌل الحد األدنى لقٌمة الصفقات عند الحاجة بقرار ٌصدر عنه.
المادة (ٌ :)2لتزم الوسٌط الذي ٌرؼب بتنفٌذ الصفقة الضخمة بتسلٌم المستندات الخاصة بها إلى السوق
بموعد أقصاه خمس عشرة دقٌقة قبل نهاٌة فترة التداول المستمر.
المادة (ٌ :)3جب أن تتضمن المستندات الخاصة بالصفقة الضخمة المعلومات المبٌنة أدناه كحد أدنى:
 .1إشعار ملكٌة باألوراق المالٌة المراد بٌعها ٌبٌن توافرها فً حساب العمٌل البائع وأن هذه
األسهم ؼٌر مقٌدة بأٌة قٌد ٌمنع تداول هذه األوراق المالٌة وأنه قد مرت علٌها فترة التسوٌة.

 .2تفاوٌض الشراء للصفقة الضخمة الموقعة خطٌا ً من قبل العمٌل المشتري والمختومة
والموقعة حسب األصول من الوسٌط المشتري.
 .3تفاوٌض البٌع للصفقة الضخمة الموقعة خطٌا ً من قبل العمٌل البائع والمختومة والموقعة
حسب األصول من الوسٌط البائع.
المادة (ٌ :)4شترط لتنفٌذ الصفقة الضخمة إدخال األوامر الخاصة بها إلى نظام التداول االلكترونً من قبل
الوسٌط البائع والوسٌط المشتري خالل فترة الصفقات الضخمة والتً تلً فترة التداول المستمر،
وتستمر لمدة  15دقٌقة ،وفً حال عدم إدخال األوامرالخاصة بالصفقة من أحد طرفً العملٌة
خالل الفترة المحددة لذلك ٌتم إلؽاء الصفقة.
المادة (ٌ :)5حق للسوق فً الحاالت التً تراها ضرورٌة ،رفض طلب تنفٌذ أٌة صفقة ضخمة أو تأجٌله
حسب مقتضى الحال.
المادة (:)6
أٌ .تم تنفٌذ الصفقات الضخمة على أي سعر من األسعار التً تقع ضمن الحدود السعرٌة
المحددة من قبل السوق خالل فترة التداول المستمر لنفس ٌوم تنفٌذ الصفقة الضخمة.
ب .تستثنى أسعار الصفقات الضخمة من حساب السعر الوسطً الٌومً للورقة المالٌة.
المادة (:)7
أ .تحتسب عموالت التداول لكل من الهٌئة والسوق والمركز وفق أنظمة البدالت والعموالت
الصادرة عن السوق.
بٌ .تم احتساب العموالت الخاصة بالهٌئة والسوق والمركز عن الصفقات الضخمة وفقا ً للسعر
الذي تم تنفٌذ الصفقة علٌه أو على السعر الوسطً أٌهما أكبر.
تٌ .جب أن ال تقلل عملوالت التلداول للوسلٌط بالحلد األدنلى علن ( )0.001واحلد بلاأللؾ ملن
قٌمة الصفقة وأن ال تزٌد بالحد األعلى عن النسب المحددة فً أنظمة البلدالت والعملوالت
الصادرة عن السوق[2].
المادة ( :)8تتم عملٌات نقل ملكٌات األوراق المالٌة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي ،بعد تنفٌذ الصفقة
الضخمة على نظام التداول االلكترونً ،وبمجرد االنتهاء من تدقٌق الوثائق المطلوبة وفقا ً ألحكام
هذا الدلٌل ،على أن تتم فً ذات الٌوم الذي نفذت فٌه الصفقة.
المادة ( :)9إن كافة التحوٌالت النقدٌة الخاصة بالصفقات الضخمة تتم بٌن الوسطاء وعمالئهم خارج
السوق والمركز ،وال ٌكون للسوق أو المركز أٌة عالقة بعملٌات التسوٌة المالٌة الخاصة بهذه
الصفقات.

المادة (ٌ :)10عتبر الوسٌط مسؤوالً بشكل كامل عن صحة المعلومات الواردة فً المستندات الخاصة
بالصفقة الضخمة والمرسلة للسوق ،بما فً ذلك تواقٌع عمالئه على التفاوٌض الخاصة
بالصفقات الضخمة.
تعديل الصفقات:
المادة ( :)11تكون عقود التداول التً تتم فً السوق نهائٌة وال ٌجوز الرجوع عنها إال وفقا ً ألحكام
التشرٌعات النافذة وأحكام هذا الدلٌل.
المادة (:)12
أٌ .جوز للوسٌط طلب تعدٌل رقم حساب العمٌل المدخل إلى نظام التداول عند حدوث خطأ فً
اإلدخال خالل المدة التً تحددها السوق وذلك بتعبئة النموذج المعد لهذه الؽاٌة وللسوق
الحق فً قبول طلب التعدٌل أو رفضه.
بٌ .قوم الوسٌط بإرفاق نموذج تعدٌل صفقة بنسخ عن التفوٌضات الخاصة باألوامر المعدلة.
ت .على الوسٌط الذي تم التعدٌل رقم حساب العمٌل المدخل من قبله أن ٌثبت أن طلب التعدٌل
كان بسبب خطأ فً إدخال األوامر إلى نظام التداول ،وللسوق اتخاذ كافة اإلجراءات التً
تراها مناسبة للتأكد من ذلك.
ث .إذا تبٌن للسوق بأن التعدٌل كان بهدؾ تحقٌق مكاسب أو تجنب خسائرٌ ،لتزم الوسٌط
المعنً بتحوٌل كافة المكاسب المتحققة أو الخسائر المتجنبة إلى السوق وٌتم إبالغ الهٌئة
بهذه المخالفة ،كما تخضع هذه المخالفة للمسائلة المهنٌة واإلجراءات التأدٌبٌة التً تفرضها
السوق على المخالفٌن.
المادة ( :)13للسوق الحق باتخاذ كافة اإلجراءات وطلب أٌة وثائق تراها ضرورٌة للتأكد من حدوث الخطأ
فً اإلدخال.
المادة (َُ ٌ :)14عمَّم هذا الدلٌل و ٌُ َبلَّػ من ٌلزم لتنفٌذه.
فـً 2009/05/18
رئيس مجلس إدارة
سوق دمشق لألوراق المالية
الدكتور أحمد راتب الشالح

][1ع ّدلت المادة رقم  /1/بقرار مجلس اإلدارة رقم  /1040/الصادر بتاريخ 2016/04/21وقد كان نصها:
"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.
]ُ [2عدِّلت المادة رقمم  /7/الفقمرة /ت /بقمرار مجلمس اإلدارة رقمم  /1364/الصمادر بتماريخ 2020/1/14
وقد كان نصها:
ٌ .جب أن ال تقل عموالت التداول للوسٌط بالحد األدنى عن ( )0.0002اثنان بالعشرة آالؾ من قٌمة
الصللفقة وأن ال تزٌللد بالحللد األعلللى عللن النسللب المحللددة فللً أنظمللة البللدالت والعمللوالت الصللادرة عللن
السوق.

