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املرجعي ألول مرة يف حتديد السعر السوق من إصدارها  هلذا الدليل إىل توضيح آلية اإلجراءات املتبعة  هتدف

 للشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.
 إجراءات حتديد السعر املرجعي ألول مرة للشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية:

  اجللسة االستكشافية :أواًل:

ابلقيمة االمسية ابلنسبة للورقة حتدد القيمة االبتدائية للورقة املالية لبدء التداول عليها يف اجللسة االستكشافية  .1
املالية املدرجة يف السوق النظامية والسوق املوازية /أ/، وابلقيمة االمسية أو الدفرتية أيهما أقل ابلنسبة للورقة 

 .املالية املدرجة يف السوق املوازية /ب/
 لورقة املالية.وفق آلية املزايدة الثابتة دون وجود حدود سعرية على ايف هذه اجللسة يتم التداول  .2
 حتدد مدة هذه اجللسة بساعتني ونصف، وذلك بدءاً من الساعة العاشرة والنصف وحىت الواحدة ظهراً. .3
 تكون هنالك فرتة عشوائية ابإلغالق وحبد أعلى عشر دقائق وقبل الساعة الواحدة. .4
رتط الحتسابه حتقق يقوم نظام التداول االلكرتوين ابحتساب سعر التوازن التأشريي للورقة املالية، ويش .5

 الشروط التالية:

 555,555حبيث تكون القيمة االمسية لألسهم املعروضة فيها ، من النوع )أمر مفتوح( فقطوجود أوامر  -
 مخسمائة ألف لرية سورية على األقل.

القة أن تكون األوامر املرسلة على نظام التداول االلكرتوين عائدة لعشر مستثمرين على األقل، وليس هلم ع -
 .ابلشركة املدرجة أو شركة اخلدمات والوساطة املالية اليت أرسلت األمر )سواء ابلبيع أو الشراء(

يف حال عدم حتقق الشروط احملددة أعاله، تُعاد اجللسة االستكشافية يف جلسة التداول التالية، ووفقاً    .6
هناية هذه اجللسة، وتُ َعلَّق كافة األوامر اليت مت  ال يتم تنفيذ أية صفقة يفو ،لذات اآللية احملددة يف هذه املادة

 إدخاهلا على نظام التداول االلكرتوين.
 

 :اإلدارة جملس قرار: اثنياً 

 ، ويقررلورقة املالية خالل هذين اليومنيتمع لجلس اإلدارة خالل يومي العمل التاليني، ويوقف التداول على اجي
 إحدى احلالتني التاليتني: اجمللس
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 كسعر مرجعي، ويطبق يف هذه احلالة مايلي: اعتماد سعر التوازن التأشريي   -أ

من الساعة العاشرة والنصف وحىت الواحدة  تبدأ، تداول التالية جلسة تداول مستمرةتعترب جلسة ال .1
 ظهراً.

يف بداية اجللسة ، و ية السابقةيتم اسرتجاع كافة األوامر املوجودة حلظة اإلغالق يف اجللسة االستكشاف .2
  . لسعر التوازن التأشريي كافة األوامر املتطابقة وفقاً يتم تنفيذ  

يستمر التداول خالل هذه اجللسة على سعر التوازن التأشريي فقط، وذلك يف حال تالقي أوامر بيع  .3
 وشراء على هذا السعر.

ول التالية، وتطبق عليها احلدود يُعتمد سعر التوازن التأشريي كسعر مرجعي للورقة املالية يف جلسة التدا .4
  السعرية املعتمدة.

 عدم املوافقة على سعر التوازن التأشريي، ويف هذه احلالة يطبق مايلي:   -ب

 يتم حتديد جلسة استكشافية جديدة، وذلك بعد أسبوع من اتريخ اجللسة االستكشافية األوىل. -
 سعرية على الورقة املالية.يتم التداول وفق آلية املزايدة الثابتة دون وجود حدود  -
 حتدد مدة هذه اجللسة بساعتني ونصف، وذلك بدءاً من الساعة العاشرة والنصف وحىت الواحدة ظهراً. -
 تكون هنالك فرتة عشوائية ابإلغالق حبد أعلى عشر دقائق وقبل الساعة الواحدة. -
 يتم تنفيذ الصفقات يف هناية اجللسة وفقاً لسعر التوازن التأشريي. -
رب سعر التوازن التأشريي للورقة املالية احملتسب يف هناية هذه اجللسة كسعر مرجعي جللسة التداول يُعت -

 التالية.
 يبدأ التداول على الورقة املالية يف جلسة التداول التالية، وتطبق احلدود السعرية املعتمدة. -


