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 /324/القرار رقم 
  

 2006لعاـ  /55/بناء على أحكاـ ادلرسـو التشريعي رقم 

 ،5/10/2006تاريخ  /4563/والقرار الصادر عن رئيس رللس الوزراء رقم 

 29/07/2008تاريخ  /3320/والقرار رقم  ،20/12/2006تاريخ  /5781/ادلعدَّؿ بالقرار رقم 

 02/03/2009تاريخ  /99/وعلى قرار رللس اإلدارة جبلستو رقم 

  02/03/2009ادلنعقدة بتاريخ  /15/وعلى اعتماده من قبل رللس ادلفوضُت جبلستو رقم 

 21/11/2013تاريخ  /845/وادلعدؿ بالقرار رقم 

 22/07/2015تاريخ / 965/ وادلعدؿ بالقرار رقم

 01/10/2018تاريخ / 1201/وادلعدؿ بالقرار رقم 

 25/03/2019تاريخ  /1261/وادلعدؿ بالقرار رقم 

 :يقرر مايلي
 نظام قواعد التداول

 فـي
 سوق دمشق لألوراق المالية

 تعاريف عامة: أوال
  –1 –ادلادة 

 :اآلتية يف رلاؿ تطبيق أحكاـ ىذا النظاـ ما يلييقصد بالكلمات والعبارات  

 .2005لعاـ / 22/ىيئة األوراؽ واألسواؽ ادلالية السورية احملدثة بالقانوف رقم : اذلػيػػػئة

 .رللس مفّوضي اذليئة: اجمللػػػس

 .2006لعاـ / 55/سوؽ دمشق لألوراؽ ادلالية احملدثة بادلرسـو التشريعي رقم : السػػػوؽ
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 .2006لعاـ / 55/قانوف سوؽ األوراؽ ادلالية الصادر بادلرسـو التشريعي رقم : قانوف السوؽ

 .رللس إدارة السوؽ:رللس اإلدارة

 .ادلدير التنفيذي للسوؽ: ادلدير التنفيذي

 :وتشمل على: األوراؽ ادلالية

 .أسهم الشركات ادلسامهة السورية القابلة للتداوؿ - أ

 2008لعاـ / 3/اليت تصدرىا الشركات ادلسامهة السورية وادلعرفة بقانوف الشركات رقم سندات الدين القابلة للتداوؿ و  - ب
 .على أهنا أسناد القرض

 .أدوات الدين العاـ القابلة للتداوؿ الصادرة عن حكومة اجلمهورية العربية السورية - ت

 .الوحدات االستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات االستثمار - ث

ي أوراؽ مالية أخرى سورية أو غَت سورية، متعارؼ عليها على أهنا أوراؽ مالية، ويتم اعتمادىا كذلك من قبل أ - ج
 .اجمللس

 .بيع وشراء األوراؽ ادلالية من خالؿ السوؽ: التػػػداوؿ

 .نظاـ التداوؿ االلكًتوين ادلعموؿ بو يف السوؽ: نظػاـ التداوؿ

 .دلعتمدة يف السوؽ واليت جيري فيها تداوؿ األوراؽ ادلاليةأياـ العمل الرمسية ا: أيػاـ التداوؿ

 .الساعات احملددة للتداوؿ ضمن أياـ التداوؿ: أوقات التداوؿ

الشخص االعتباري ادلرخَّص لو من قبل اذليئة دلمارسة أعماؿ الوسيط ادلايل والوسيط حلسابو والذي يتمتع : الوسيػػػط
 .باجلنسية العربية السورية

الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده اذليئة إدارياً وفنياً دلمارسة األعماؿ ادلرخص هبا : عتمدالوسيط ادل
 .للوسيط

 .أعضاء رللس اإلدارة وأعضاء ىيئة ادلديرين وكافة ادلوظفُت العاملُت لديو: األشخاص ادلرتبطُت بالوسيط

و ومفوضاً إياه تنفيذ أمر شراء أو بيع ورقة مالية بناًء على شروط الطلب الذي يقدمو العميل للوسيط طالباً من: التفويػػض



 .زلددة من قبل العميل وفقاً للتعليمات ادلتبعة والصادرة عن السوؽ

 .األمر ادلرسل إىل نظاـ التداوؿ لشراء ورقة مالية معينة حلساب عميلو أو حلسابو اخلاص: أمػر الشراء

 .التداوؿ لبيع ورقة مالية معينة حلساب عميلو أو حلسابو اخلاصاألمر ادلرسل إىل نظاـ : أمػر البيػع

 .عملية مطابقة أمر بيع وأمر شراء على ورقة مالية زلددة: الصػفقػة

 .الشركة ادلسامهة اليت مت قبوؿ إدراج أوراقها ادلالية يف السوؽ: الشركة ادلدرجة

السوؽ، وادلودعة لدى مركز ادلقاصة واحلفظ ادلركزي، واليت تتم عليها  ىي األوراؽ ادلالية ادلدرجة يف: األوراؽ ادلاليػة ادلتداولة
 .عمليات البيع والشراء

ىو أمر البيع أو الشراء ادلدخل إىل نظاـ التداوؿ بغرض التنفيذ على أفضل سعر يف السوؽ على : أمر بسعر السوؽ
 .الطرؼ ادلقابل

 .وؿأوؿ سعر مت التنفيذ عليو يف جلسة التدا: سعر اإلفتتاح

ىي رلموعة القواعد الصادرة عن السوؽ والناظمة لعملية مراقبة الوسطاء والوسطاء ادلعتمدين وباقي : تعليمات التداوؿ
 .موظفي شركات الوساطة باإلضافة لتحديد ادلعلومات ادلتعلقة هبذه األطراؼ

 .الزوج أو الزوجة واألوالد القصر: األقرباء

 نطاق التداول: ثانيا  
 –2 –ادلادة 

 .تشمل أحكاـ ىذا النظاـ مجيع األوراؽ ادلالية ادلتداولة يف السوؽ واألطراؼ ادلتعاملة هبذه األوراؽ

 نظام التداول: ثالثا  
  

 –3 –ادلادة 
 .تتم عمليات التداوؿ عن طريق نظاـ التداوؿ

 –4 –ادلادة 
واعد ىذا النظاـ، وسيحدد وقت تنفيذ يتم تنفيذ الصفقات على نظاـ التداوؿ فور تالقي أمر شراء مع أمر بيع وفقاً لق

 .الصفقة وفقاً للوقت ادلدوف على نظاـ التداوؿ



 

  
 –5 –ادلادة 

تقـو السوؽ بتعريف رموز لألوراؽ ادلالية ادلتداولة ضمن السوؽ، ويكوف للسوؽ وحدىا احلق بتعديل أو تغيَت ىذه الرموز 
 .ات العالقة أية حقوؽ ملكية لرموز التداوؿيف أي وقت كاف، وليس للشركات ادلدرجة لألوراؽ ادلالية ذ

 –6 –ادلادة 
 :يتم تسعَت األوراؽ ادلالية وفقاً دلا يلي

 .يتم التسعَت بقيم أكرب من الصفر -أ 

 .تعترب اللَتة السورية ىي وحدة التسعَت ادلعتمدة لألوراؽ ادلالية ادلتداولة يف السوؽ -ب 

ادلفوضُت، ادلوافقة على تسعَت األوراؽ ادلالية بأية عملة أخرى غَت اللَتة جيوز جمللس اإلدارة، بعد موافقة رللس  -ج 
 .السورية إذا رأى ذلك مناسباً، شريطة أف تكوف ىذه األوراؽ ادلالية مصدرة بعملة غَت اللَتة السورية

 
 فترات التداول: رابعا  

 –7 –ادلادة 
 .وحيدد رللس اإلدارة ساعات التداوؿ يف السوؽ بقرار يصدر عن 

 –8 –ادلادة 
 :تقسم جلسة التداوؿ إىل ادلراحل التالية 
يعمل نظاـ التداوؿ على ترتيب األوامر ادلدخلة يف ىذه ادلرحلة حبسب األولوية احملددة وفقاً : فًتة ماقبل االفتتاح - أ

ح لألوراؽ ادلالية ألحكاـ ىذا النظاـ، وال جيري أي تداوؿ يف ىذه ادلرحلة، ويقـو نظاـ التداوؿ حبساب سعر االفتتا 
 .اخلاصة بكل شركة مدرجة

دقائق، ويتم يف فًتة اإلفتتاح  5تأيت فًتة اإلفتتاح خالؿ مدة زمنية عشوائية تستمر كحد أقصى دلدة : فًتة االفتتاح - ب
 .تنفيذ الصفقات على سعر االفتتاح وفق األوامر ادلدخلة يف ادلرحلة السابقة

ذلا تنفيذ عمليات بيع وشراء األوراؽ ادلالية يف السوؽ بشكل مستمر، وديكن للوسيط يتم خال: فًتة التداوؿ ادلستمر - ت
ادلعتمد إدخاؿ األوامر وتنفيذ الصفقات وفقاً لإلجراءات احملددة يف السوؽ، كما حيق لو إلغاء أو تعديل األوامر ادلدخلة 

 .غَت ادلنفذة جزئياً أو كلياً بناًء على أحكاـ ىذا النظاـ



 

وتلي فًتة التداوؿ ادلستمر وتتم فيها الصفقات الضخمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن : الصفقات الضخمة فًتة - ث
 .السوؽ

يتم خالذلا استعراض البيانات وادلعلومات وإجراء االستفسارات وطباعة التقارير الالزمة، وىنا ال : فًتة اإلغالؽ - ج
مر مل تنفذ أو نفذت بشكل جزئي أو كلي، ويتم فيها احتساب سعر يستطيع الوسيط إدخاؿ أو تعديل أو إلغاء أية أوا

 .اإلغالؽ

 إيقاف أو تعليق التداول: خامسا  

 –9 –ادلادة 
أو تعليق التداوؿ دلدة أقصاىا نصف ساعة، على ورقة مالية أثناء جلسة التداوؿ، يف كلٍّ /حيق للمدير التنفيذي إيقاؼ و -أ 

 :عالـ اذليئة بذلكمن احلاالت التالية، على أف يتم إ

 .اإلفصاحات خاصة باجتماعات اذليئة العامة للشركة ادلدرجة -1
 .اإلعالف عن األحداث اذلامة للشركات -2
 .عند وجود أحداث جوىرية أو ظروؼ غَت اعتيادية تؤثر على سعر الورقة ادلالية -3
 .أي حاالت أخرى هتدؼ إىل محاية مجهور ادلستثمرين -4

نصف ساعة فيحق للمدير التنفيذي تعليق التداوؿ على ورقة مالية شريطة احلصوؿ على  يف حاؿ جتاوزت مدة التعليق -ب 
 .موافقة رئيس رللس مفوضي اذليئة

 ترتيب األوامر: سادسا  

 –01 –ادلادة 
 .تكوف األولوية لألوامر ادلدخلة على سعر السوؽ -       1
 :وفقاَ دلا يلياألوامر احملددة بسعر معُت سيتم ترتيبها بالتدريج  -       2

 .أوامر الشراء من السعر األعلى إىل السعر األدىن - أ

 .أوامر البيع من السعر األدىن إىل السعر األعلى - ب

 .يف حاؿ تساوت أسعار بعض األوامر فسيتم ترتيبها وفقاً ألولوية الزمن  -       3



 

 

  
    –00 –ادلادة 

افة شرط خاص على نوع األمر أو تعديلو أو حذفو أو زيادة كميتو كتغيَت سعر األمر أو إض)يف حاؿ تعديل األمر  
، فإف نظاـ التداوؿ سيمهر األمر بطابع زمٍت (الظاىرة أو يف حاؿ تعديل أمر لو سعر زلدد وحتويلو إىل أمر بسعر السوؽ

 .أعاله( 10)جديد بوقت تعديل ذلك األمر، ليتم بعد ذلك تطبيق معايَت ترتيب األوامر وفق ما ورد يف ادلادة 

 تعديل الصفقات: سابعا  

  –02 –ادلادة 
جيوز للوسيط أف يطلب من السوؽ تعديل رقم حساب العميل يف صفقات معينة عند حدوث خطأ يف اإلدخاؿ وفق  -أ 

 .تعليمات التداوؿ الصادرة عن السوؽ

 .دوث اخلطأ يف اإلدخاؿللسوؽ احلق باختاذ كافة اإلجراءات وطلب أية وثائق يراىا ضرورية للتأكد من ح -ب 

 .يشًتط تقدًن طلب التعديل خالؿ فًتة حتددىا السوؽ بقرار يصدر عنها -ج 

يكوف للسوؽ احلق ادلطلق بالقبوؿ بتعديل رقم احلساب أو رفضو، ويف حاؿ تبُت أف طلب التعديل مل يكن بسبب  -د 
لوسيط أو لصاحل عميل معُت، فإف ىذه خطأ يف اإلدخاؿ، وأف ادلقصود بو حتقيق مكاسب أو جتنب خسائر لصاحل ا

 .ادلخالفة ختضع لإلجراءات التأديبية والعقوبات ادلفروضة من قبل السوؽ، ويتم إبالغ اذليئة بذلك

  :التزامات الوسطاء:ثامنا  

 جتاه ادلستثمرين -جتاه السوؽ ب -أ 

 :جتاه السوؽ - أ
  –03 –ادلادة 

 .ثر من عميل واحدال ديكن ختصيص أمر الشراء أو أمر البيع ألك

  
 
 



 
  –04 –ادلادة 

يلتـز الوسيط قبل إدخاؿ أمر البيع إىل نظاـ التداوؿ بالتحقق بأف األوراؽ ادلالية متوفرة يف حساب العميل وأهنا حرة وغَت 
 .مقيدة

 –05 –ادلادة 
يكوف حضور الوسطاء ادلعتمدين إىل قاعة التداوؿ يف كل جلسة تداوؿ اختيارياً وإلدارة السوؽ احلق يف إلزامهم باحلضور 

 [3]. يف الظروؼ واحلاالت اليت ترى فيها ضرورة لذلك بعد إعالـ اذليئة

  –06 –ادلادة 
 .قبل ىيئة األوراؽ واألسواؽ ادلالية حيظر على أي شخص أف يقـو باستخداـ نظاـ التداوؿ ما مل يكن معتمداً من

 –07 –ادلادة 
دينع الوسطاء ادلعتمدين من إدخاؿ أوامر البيع والشراء إىل نظاـ التداوؿ إال من خالؿ حسابات الوسيط التابعُت لديو،   

الؿ الوسيط كما دينع عليهم وعلى مجيع موظفي الوسيط وأقربائهم التداوؿ باألوراؽ ادلالية حلساهبم الشخصي إال من خ
 .التابعُت لديو

  –08 –ادلادة 
على الوسيط أف يثبت للسوؽ يف أي وقت من األوقات أف لديو تفويضاً لألوامر ادلرسلة على نظاـ التداوؿ، وحبيث يبُت 

 :على األقل ادلعلومات التالية

 .اسم العميل صاحب التفويض -

 .اسم الورقة ادلالية -

 .نوع العملية -

 .نوع األمر -

 .د األوراؽ ادلاليةعد-
 .السعر -

 .تاريخ التفويض ووقتو ومدة سريانو -



 .توقيع العميل صاحب التفويض -

 .توقيع وختم شركة الوساطة -

 .ويف مجيع األحواؿ جيب أف يكوف متوافقاً ومستوفياً جلميع الشروط احملددة يف نظاـ التعامل بُت الوسطاء وعمالئهم

 :تجاه العمالء -ب
 –09 –ادلادة 

حيظر على الوسيط التداوؿ باألوراؽ ادلالية لصاحل أي من عمالئو، إال بعد أف يرـب معو اتفاقية تبُت حقوؽ والتزامات   -أ 
 .كال الطرفُت، وذلك وفقاً ألحكاـ نظاـ التعامل بُت الوسطاء وعمالئهم

 وفقاً ألحكاـ التعليمات واألنظمة حيظر على الوسيط التصرؼ باألمواؿ واألوراؽ ادلالية اخلاصة بأي من عمالئو، إال -ب 
 .النافذة ادلوقعة مع العميل

يف حاؿ تعارض أي نص يف اإلتفاقية ادلذكورة أعاله مع أي قواعد أو أنظمة أو قوانُت صادرة عن اذليئة أو السوؽ،  -ج 
 .تعترب ىذه النصوص الغية من اإلتفاقية

  –21 –ادلادة 
بيع أو شراء لصاحل أي من عمالئو، إال بناًء على تفويض من العميل خيولو هبذا حيظر على الوسيط إدخاؿ أية أوامر  -أ 

التصرؼ، ويكوف السعر يف التفويض زلدداً حبيث ال يزيد عنو يف حالة الشراء وال يقل عنو يف حالة البيع أو أف يكوف 
 .التفويض بالبيع أو الشراء بسعر السوؽ

ء إىل نظاـ التداوؿ فور تلقيو التفويضات اخلاصة هبا، على أف يتم اإلدخاؿ على الوسيط إدخاؿ أوامر البيع والشرا -ب 
 .وفقاً ألسبقية تلقي التفويضات

 .تعامل أوامر زلفظة الوسيط نفس معاملة أوامر العميل بالنسبة للتفاويض -ج 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

 –20 –ادلادة 
اذلدؼ منها التأثَت على أسعار األوراؽ ادلالية يف يلتـز الوسيط باالمتناع عن إدخاؿ أية أوامر لعمالئو، يف حاؿ كاف 

 .السوؽ

  –22 –ادلادة 
 :على الوسيط إبالغ العميل يومياً مبا يلي

 .الصفقات ادلنفذة -أ 
 .األوامر غَت ادلنفذة -ب 

 .الوسيط أو أياً من األشخاص ادلرتبطُت بو إذا كانوا طرفاً يف العملية ادلنفذة -ج 

كادلات ادلسللة أو أي وسيلة تعتمدىا اذليئة وذلك وفقاً لإلجراءات ادلتبعة يف أحكاـ نظاـ على أف يتم اإلبالغ بادل
 .التعامل بُت الوسطاء وعمالئهم

  –23 –ادلادة 
 .يلتـز الوسيط والعميل بأحكاـ نظاـ التعامل بُت الوسطاء وعمالئهم الصادر عن اذليئة 

 أحكام عامة: تاسعا  
 

  –24 –ادلادة 
 :خمةالصفقات الض

وحتدد قيمة الصفقات الضخمة . يتم تنفيذ الصفقات الضخمة لألوراؽ ادلالية ادلتداولة يف أوقات حيددىا رللس اإلدارة -أ 
وأوقات تنفيذىا وكيفية احتساب عموالهتا وفق التعليمات الصادرة عن السوؽ، ويعود للسوؽ احلق ادلطلق باإلعالف عن 

 .اىا مناسبةىذه الصفقات ادلنفذة بالطرؽ اليت ير 

تستثٌت أسعار الصفقات الضخمة من حساب السعر الوسطي اليومي للورقة ادلالية والذي حيسب من قبل السوؽ  -ب 
 .وفقاً للتعليمات الواردة يف تعليمات التداوؿ

  
 



 
 

  –25 –ادلادة 
 .رار يصدر عنوجيب أف ال يزيد عدد الشاشات ادلمنوحة لكل وسيط عن عدد معُت حيدده ادلدير التنفيذي بق 

  –26 –ادلادة 
 .الجيوز للوسيط أف يقـو ببيع الورقة ادلالية اليت مت شراؤىا، يف نفس يـو التداوؿ

  –27 –ادلادة 
جيب أف ال تتلاوز قيمة الورقة ادلالية يف الصفقة ادلنفذة، نسبة معينة يف االرتفاع أو االخنفاض، وحتدد ىذه النسبة بقرار 

  لقوانُت واألنظمة والتعليمات النافذةيصدر عن السوؽ وفقاً ل

  –28 –ادلادة 
 .حيق جمللس اإلدارة تعديل أوقات ومراحل التداوؿ بقرار يصدر عنو

  –29 –ادلادة 
 الجيوز تداوؿ األوراؽ ادلالية للشركات ادلدرجة يف السوؽ إال من خالؿ نظاـ التداوؿ وحسب التعليمات الصادرة - أ

 [4] ، الفقرة أ، احلاالت التالية(29)دة يستثٌت من أحكاـ ادلا - ب

 :        حتويالت األوراؽ ادلالية الناجتة عن      

 .التحويالت اإلرثية -0
 .الوصية -2
نقل ادللكية مبوجب قرارات التنفيذ الصادرة عن اجلهات القضائية أصواًل و قرارات احملاكم ادلكتسبة الدرجة  -3

 :القطعية واليت يتم فيها
 و شراء صادرة بعد إدراج الشركة يف السوؽتثبيت عقود بيع أ. 
  تثبيت عقود بيع أوشراء صادرة قبل إدراج الشركة يف السوؽ واليت مل يتم تسليلها يف سلل

 .ادلسامهُت عند عملية التسليل واإليداع
 .اذلبة لصاحل اجلهات الدينية أواخلَتية أو االجتماعية أو اإلنسانية ادلسللة لدى اجلهات الرمسية  -4
 .حويالت العائلية اليت تتم مابُت األصوؿ والفروع حىت الدرجة الثانية ومابُت األزواج واألخوةالت -5



التحويالت اليت تتم نتيلة لعمليات بيع وشراء دتت مبوجب عقود أو صكوؾ تنازؿ قبل اإلدراج يف السوؽ  -6
   .ومل يتم تسليلها يف سلل ادلسامهُت عند عملية التسليل واإليداع

ويتم ذلك وفقًا لعقد نقل ملكية بُت الطرفُت،  ليت تتم يف حاالت تعليق اإلدراج يف السوؽ،التحويالت ا -7
 .وذلك بناًء على اقًتاح معلل من السوؽ وموافقة اذليئة

التحويالت من اجلهات الدينية أو اخلَتية أو االجتماعية أو اإلنسانية ادلسللة لدى اجلهات الرمسية إىل  -8
 . تباريُت ادلشمولُت بأعماذلا، وذلك مبوجب قرار من رللس اإلدارةاألشخاص الطبيعيُت واالع

 .أية حتويالت أخرى منصوص عليها يف القوانُت واألنظمة النافذة -9

  –31 –ادلادة 
 .تتم عمليات التداوؿ حصراً من قبل الوسطاء األعضاء يف السوؽ مبوجب قيود تدوَّف يف سلالت السوؽ - أ

 سلالت السوؽ سواء كانت مدونة خطياً أو إلكًتونياً وأية وثائق صادرة عن السوؽ، دلياًل تعترب القيود ادلدونة يف - ب
 .قانونياً على تداوؿ وملكية األوراؽ ادلالية ادلبينة فيها بتاريخ تلك السلالت أو الوثائق، ما مل يثبت عكس ذلك

 –30 –ادلادة 
طبيق العقوبات وادلخالفات ادلنصوص عليها يف قانوف يف حاؿ سلالفة الوسيط ألي من أحكاـ ىذا النظاـ فسيتم ت 

 .السوؽ واألنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاه

  –32 –ادلادة 
 .ينشأ حق العميل مبلكية الورقة ادلالية من تاريخ شرائها 

  –33 –ادلادة 
 .ال يتم التداوؿ يف السوؽ يف أياـ العطل الرمسية وأياـ العطل ادلعتمدة من قبل السوؽ 

  –34 –ادلادة 
 .يعمم ىذا القرار ويبلغ من يلـز لتنفيذه

 13/2119/ 15دمشق يف 
 رئيس مجلس إدارة                                                                               

 اق الماليةسوق دمشق لألور                                                                           

 الدكتور أحمد راتب الشالح                                                                          



           
 
 
 
 

         
الصادر بتاريخ  /845/وفق التعديل الوارد بقرار رللس اإلدارة رقم  /29/من ادلادة  /3-ب/عدلت الفقرة  [1]
 :ا، وقد كاف نصه20/00/2103

 ."التحويالت تنفيذاً لقرار احملاكم ادلكتسبة الدرجة القطعية"

الصادر بتاريخ  /965/وفق التعديل الوارد بقرار رللس اإلدارة رقم  /29/من ادلادة  /3-ب/ عدلت الفقرة  [2]
 :، وقد كاف نصها22/17/2105

لقرارات اليت تُثبت إدتاـ عقود بيوع أسهم، التحويالت تنفيذاً لقرارات احملاكم ادلكتسبة الدرجة القطعية، ما عدا ا"
 ."وصدرت ىذه القرارات بعد تاريخ إدراج الشركة لدى سوؽ دمشق لألوراؽ ادلالية

 

وقد كاف  ،10/01/2108الصادر بتاريخ  /0210/مبوجب قرار رللس اإلدارة رقم  /05/عدلت ادلادة رقم [3]
 :نصها

 .عن كل وسيط إىل قاعة التداوؿ يف كل جلسة تداوؿ ينبغي حضور وسيط معتمد واحد على األقل

              
الصادر بتاريخ  /1261/وفق التعديل الوارد بقرار رللس اإلدارة رقم  /29/من ادلادة / ب/عدلت الفقرة  [4]

 :وقد كاف نصها ،25/03/2019

 :، الفقرة أ، احلاالت التالية(29)يستثٌت من أحكاـ ادلادة  

 .رثيةالتحويالت اإل  -0
 .الوصية يف األوراؽ ادلالية  -2
نقل ملكية تنفيذاً لكافة األسناد التنفيذية الصادرة عن دوائر التنفيذ يف اجلمهورية العربية السورية واليت  -3

يتم فيها تثبيت عقود بيع أو شراء األوراؽ ادلالية والصادرة بعد إدراج الشركة ادلصدرة ذلا يف السوؽ، 



لسوؽ وادلركز كافة بدالت التداوؿ ادلعتمدة بأنظمة البدالت ادلعموؿ هبا يف ويتقاضى عنها اذليئة وا
 . السوؽ وادلركز وعن الطرفُت

 .اذلبة يف األوراؽ ادلالية لصاحل اجلهات الدينية أو اخلَتية أو االجتماعية ادلسللة لدى اجلهات الرمسية -4
 .الدرجة الثانية ومابُت األزواج التحويالت العائلية اليت تتم مابُت األصوؿ والفروع حىت -5
 أية حتويالت أخرى منصوص عليها يف القوانُت النافذة  -6

 

 


