(البورصةالسورية)

ن�شرة توعية رقم  7ت�صدرها هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية

سوق دمشــق لألوراق المالية

البور�صة ال�سورية
ُت�صدر ال�رشكات امل�ساهمة العامة �أ�سهمها وتبيعها للجمهور
بق�صد احل�صول على متويل مل�شاريعها من خالل �سوق
الإ�صدارات ُتعرف هذه اخلطوة با�سم الطرح الأويل العام
()Initial Public Offering /IPO

ف�إذا ما كنت من �أولئك الذين ا�شرتوا �أ�سهما ً من الطرح الأويل العام ف�إن ب�إمكانك
بيع هذه الأ�سهم متى �شئت �أو �رشاء املزيد منها عن طريق �سوق الأوراق املالية �أو

البور�صة

وذلك �إذا كانت تلك الأ�سهم مدرجة يف البور�صة� ،أما �إذا مل تكن مدرجة فيتم
ذلك من خالل ال�سوق غري النظامية (ال�سوق املوازي )OTC

يف �سورية مت افتتاح �سوق
الأوراق املالية (البور�صة)
بتاريخ  2009/3/10با�سم

�سوق دم�شق للأوراق املالية
Damascus Securities
Exchange

هل لدينا
بور�صة يف
�سورية؟

ُت�سمى البور�صة �أو �سوق الأوراق

املالية (ال�سوق الثانوية)

ذلك متييزاً لها عن �سوق الطرح

الأويل العام �أو �سوق الإ�صدار
(ال�سوق الأولية)
حيث تتم عمليات البيع وال�رشاء
يف ال�سوق الثانوية بني بائعي
وم�شرتي الأوراق املالية

املختلفني ولي�س بني ال�رشكة

وم�شرتي الأ�سهم كما هو احلال يف
ال�سوق الأولية

بع��د القي��ام بفت��ح ح�س��اب ل��دى ��شركات اخلدم��ات

كيف ميكن
�أن �أ�شرتي �أ�سهماً يف
البور�صة ال�سورية؟

والو�س��اطة املالي��ة املرخ�ص��ة م��ن قبل هيئ��ة الأوراق
والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية.

فب�إمكانك تفوي�ض �رشكة الو�ساطة ب�رشاء �أو بيع

الأ�سهم بالكمية وال�سعر املحددان من قبلك �أنت.
ال ميكن البيع وال�رشاء يف �سوق دم�شق للأوراق

املالية �إال عن طريق �رشكات و�ساطة مرخّ �صة.
هذه ال�رشكات خمولة وحدها با�ستخدام �أنظمة

التداول االلكرتونية املعتمدة داخل �سوق دم�شق
للأوراق املالية.

1
ح�سابات
امل�ستثمرين
لدى �سوق
دم�شق للأوراق املالية

يتم تعريفك كم�ستثمر لدى مركز املقا�صة واحلفظ املركزي ،عند قيام
�رشكتك امل�ساهمة ب�إجراءات الإدراج يف �سوق دم�شق للأوراق املالية
حيث يتم نقل كافة املعلومات اخلا�صة بك �إىل مركز املقا�صة واحلفظ
املركزي ،ف�إذا �أردت بيع �أي �أ�سهم مودعة يف ح�سابك لدى املركز

2

عليك �أوال التقدم من خالل و�سيطك املعتمد بطلب لتحويل الأوراق
املالية ،التي ترغب بتداولها من ح�سابك لدى املركز �إىل هذا الو�سيط

�أما �إذا مل يكن لك �أي تعامل م�سبق بالأوراق املالية
عليك التقدم من خالل و�سيطك املعتمد بطلب تعريف
وفتح ح�ساب م�ستثمر ،هنا يتم فتح احل�سابني معا ً:
ثانيا ً
�أوالً
ح�ساب امل�ستثمر لدى مركز ح�ساب امل�ستثمر لدى �رشكة
الو�ساطة املالية
املقا�صة واحلفظ املركزي

التداول

يقوم الو�سطاء
ب�إدخال �أوامر البيع وال�رشاء
بناء على تفوي�ض من امل�ستثمر الراغب بالعملية
وال يتم التداول
�إال من خالل �أوقات اجلل�سات املعتمدة
حاليا ً يتم التداول من يوم االثنني
ولغاية اخلمي�س
من كل �أ�سبوع

�أوقات جل�سة التداول
فرتة ما قبل االفتتاح:
ميكن يف هذه اجلل�سة �إدخال الأوامر فقط
دون �إمكانية تنفيذ �أي �صفقة من ال�ساعة
� 10:30إىل ال�ساعة .11:00

فرتة التداول امل�ستمر:
جل�سة يتم فيها تنفيذ ال�صفقات
بتقابل �أوامر ال�رشاء مع �أوامر البيع املدخلة ب�شكل م�ستمر
من ال�ساعة � 11:00إىل ال�ساعة .13:00

