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:يقرر ما يلي  

 
 

  إجراءات تداول حقوق أفضلية االآتتاب 
  

  في سوق دمشق لألوراق المالية
 

  تعاريف عامة : أوًال

  : يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية في مجال تطبيق أحكام هذا الدليل ):1(المادة 

  
ــئة    .2005لعام / 22/هيئة األوراق واألسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم   :الهـيـ

ــوق   .2006لعام  /55/ سوق دمشق لألوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم  :السـ

  .مرآز المقاصة والحفظ المرآزي في سوق دمشق لألوراق المالية       :المرآــــز

  .الشرآة المساهمة التي تم قبول إدراج أوراقها المالية في السوق  :الشرآة المدرجة

  : حق األفضلية
  

هي ورقة مالية تمنح لحاملها الحق في االآتتاب في أسهم الزيادة في رأس المال، 
والمخصصة لمساهميها، بحيث يمثل آل حق والمنوي إصدارها من قبل الشرآة 
  .أفضلية حق االآتتاب بسهم واحد

  .بيع وشراء األوراق المالية من خالل السوق  :التـــداول



  .األمر المرسل إلى نظام التداول ممثًال رغبة في البيع أو الشراء  :أمر التداول

  :آلية المزايدة الثابتة
  
  
  

هذه اآللية بإدخال أوامر البيع والشراء إلى يسمح نظام التداول االلكتروني وفق 
نظام التداول دون تنفيذ أي صفقة، ويتم ترتيب األوامر المرسلة في هذه المرحلة 

بحسب األولوية المحددة وفقًا ألحكام نظام قواعد التداول الصادر عن السوق، 
لة بناًء على األوامر المدخ ويقوم نظام التداول بحساب سعر التوازن التأشيري

  .وتنفيذ الصفقات على هذا السعر

هو األمر المرسل إلى نظام التداول لينفذ على سلسلة األسعار الموجودة على   :أمر بسعر السوق
  .الطرف المقابل

هو األمر المرسل إلى نظام التداول والذي يحمل شرط خاص لتنفيذه من حيث   :األمر الخاص
  .الكمية

 األمر من نوع
Fill and Kill 

األمر المرسل إلى نظام التداول لتنفيذ أآبر آمية منه على السعر المحدد في هو 
  .فورًا) في حال وجودها(األمر أو على أسعار أفضل منه، وإلغاء الكمية المتبقية 

    
األمر 

  ):Cross(المتقابل
وأمربيع مرسلين من  أمرشراء يتضمن الذي وهواألمر المرسل إلى نظام التداول

 وبكمية وسعر محددين، مختلفين لعميلين الورقة المالية نفس على الوسيطقبل نفس 
  .أمر البيع ٍلسعر وآمية مساو سعر وآميةأمرالشراء يكون بحيث

  

  :نطاق تعليمات التداول بحقوق األفضلية: ثانيًا

  . تنظم أحكام هذه التعليمات التداول بحقوق أفضلية االآتتاب بأسهم الشرآات المدرجة ):2(المادة 

 

  :إدراج حقوق األفضلية: ثالثًا

   ): 3(المادة 

 .يعتبر حق األفضلية ورقة مالية قابلة للتداول في السوق  - أ

إصدار تعتبر نشرة إصدار أسهم الزيادة في رأس المال المخصصة لمساهمي الشرآة بمثابة نشرة   - ب
 .لحقوق األفضلية بعد تضمينها المعلومات الخاصة بهذه الحقوق

يتم إدراج حقوق األفضلية في نفس السوق التي أدرجت فيها الورقة المالية التي نتج عنها هذا الحق، ويتم   - ت
إلغاء إدراج حق األفضلية حكمًا عند انتهاء فترة تداول حق األفضلية المحدد في نشرة إصدار أسهم 

 .ةالزياد

األفضلية باالآتتاب مسجلة حكمًا لدى مرآز المقاصة والحفظ المرآزي بأسماء مالكيها آما  حقوقتعتبر   - ث
  .هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس المفوضين بالموافقة على زيادة رأس المال

وحدها الحق بتعديل تقوم السوق بتعريف رموز لحقوق األفضلية المتداولة ضمن السوق، ويكون للسوق   - ج
أو تغيير هذه الرموز في أي وقت آان، وليس للشرآات المدرجة لحقوق األفضلية ذات العالقة أية حقوق 

  .ملكية لرموز التداول



  .ال تتقاضى السوق والمرآز أي بدالت لقاء إدراج أو تسجيل حقوق األفضلية لديهما ):4(المادة 

  ):5(المادة 

أن تكون األسهم التي نتجت عنها هذه الحقوق مودعة لدى المرآز ومسجلة في حساب يشترط لبيع حقوق األفضلية   . أ
 .المستثمر لدى الوسيط

إذا آانت هذه األسهم غير مودعة، فيتوجب على المساهم إيداعها قبل نهاية فترة التداول على حقوق األفضلية بخمسة   . ب
اع هذه األسهم، ومن ثم تحويل هذه الحقوق من أيام عمل على األقل، حيث يتم إيداع حقوق األفضلية بمجرد إيد

وذلك وفق إجراءات  -في حال رغبته ببيع هذه الحقوق  - حساب المستثمر لدى المرآز إلى حسابه لدى الوسيط 
  .اإليداع المعمول بها في السوق

  :التداول على حقوق األفضلية: رابعًا

  ): 6(المادة 

  .بتداول حقوق األفضليةتحدد نشرة اإلصدار الفترة الزمنية الخاصة   . أ

تعتبر حقوق األفضلية مدرجة حكمًا للتداول في السوق اعتبارًا من يوم العمل التالي لليوم الخامس عشر   . ب
أعاله، بحيث يعرض رمز الورقة المالية مع سعرها االبتدائي في يوم العمل  )3(المشار إليه في المادة 

نية إدخال أي أوامر شراء أو بيع بهدف تعريف المستثمر التالي لليوم الخامس عشر المشار إليه، دون إمكا
 .عن حق األفضلية

  .يبدأ التداول وإدخال األوامر على حقوق األفضلية المعنية في يوم العمل التالي إلدراجها في السوق  . ت

م لحق األفضلية تحتسب السوق سعرًا مرجعيًا جديدًا ألسهم الشرآة في أول يوم عمل يلي تاريخ اآتساب المساه): 7(المادة 
في االآتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال والمحدد في نشرة إصدار أسهم زيادة رأس المال المعتمدة من قبل الهيئة، 

                          :ووفقًا للمعادلة التالية
  حصيلة اإلصدار + القيمة السوقية للشرآة قبل الزيادة  =السعر المرجعي الجديد  

  عدد األسهم الكلي بعد الزيادة                                        

السعر المرجعي الجديد للسهم بعد زيادة رأس المال مطروحًا منه سعر يحدد السعر االبتدائي لحق األفضلية ب): 8(المادة 
  .اإلصدار

  ): 9(المادة 

 11:00يتم تداول حقوق األفضلية خالل أيام التداول الرسمية المعتمدة في السوق، وفي الفترة الواقعة مابين الساعة   - أ
 .13:00وحتى الساعة 

 .يتم التداول على هذه الحقوق وفقًا آللية المزايدة الثابتة  - ب

  :التاليةتقسم جلسة التداول وفق آلية المزايدة الثابتة إلى المراحل ): 10(المادة 

  
  ظهرًا 12:30صباحًا حتى الساعة  11:00من الساعة : فترة المزايدة  - 1



يسمح نظام التداول االلكتروني في هذه الفترة بإدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول دون تنفيذ أي   - أ
ظام قواعد التداول صفقة، ويتم ترتيب األوامر المرسلة في هذه المرحلة بحسب األولوية المحددة وفقًا ألحكام ن
  .الصادر عن السوق، ويقوم نظام التداول بحساب سعر التوازن التأشيري في نهاية هذه الفترة

  :يتم احتساب سعر التوازن التأشيري وفق اآللية التالية  - ب
 .السعر الذي يحقق أآبر آمية قابلة للتنفيذ من األوامر المرسلة على نظام التداول .1
عند أآثر من سعر يكون سعر التوازن التأشيري بين هذه األسعار هو  في حال تحقق المعيار األول .2

  .السعر الذي يحقق أقل آمية غير قابلة للتنفيذ
فإن ) طرف البيع والشراء(في حال تساوي الكميات الغير قابلة للتنفيذ عند أآثر من سعر على الطرفين  .3

 .سعر التوازن التأشيري يكون هو السعر الوسطي بين السعرين
طرف البيع أو طرف (حال تساوي الكميات الغير قابلة للتنفيذ عند أآثر من سعر على نفس الطرف  في .4

فإن سعر التوازن التأشيري يكون هو السعر األعلى في حال آان السعرين على طرف ) الشراء
 .والسعر األدنى في حال آان السعرين على طرف البيع الشراء

، أو أمر  Fill and Killال يمكن في هذه الفترة إدخال أي أمر خاص أو أمر بسعر السوق أو أمر من نوع    - ت
 .من نوع متقابل

 . يمكن تعديل وحذف األوامر التي تم إرسالها إلى النظام خالل هذه الفترة  - ث

  ظهرًا  12:30الساعة  :فترة االفتتاح - 2

اإلفتتاح تنفيذ  دقائق، ويتم في فترة 10تأتي فترة اإلفتتاح خالل مدة زمنية عشوائية تستمر آحد أقصى لمدة 
الصفقات وفق األوامر المرسلة في المرحلة السابقة على سعر التوازن التأشيري، وال يسمح بإدخال أو 

  .تعديل أو حذف أية أوامر في هذه الفترة

 :ظهرًا 01:00ظهرًا وحتى الساعة  12:30من الساعة : زن التأشيريفترة التنفيذ على سعر التوا - 3
 

يسمح في هذه الفترة إدخال األوامر على سعر التوازن التأشيري الذي تم احتسابه في الفترة السابقة،   )أ (
 .ويتم تنفيذ الصفقات على هذا السعر فقط

 .يسمح بتعديل األوامر المدخلة سابقًا ولكن بشرط أن يكون التعديل فقط على سعر التوازن التأشيري  )ب (
 .يمكن حذف األوامر التي تم إرسالها في فترة المزايدة  )ج (
في حال لم يتم احتساب سعر توازن تأشيري في المرحلة السابقة، ال يمكن إتمام أي صفقة في هذه   )د (

 .الفترة
هذه الفترة إدخال أي أمر على سعر مغاير لسعر التوازن التأشيري، وذلك تحت يمنع على الوسيط في   )ه (

 1.طائلة المخالفة والمساءلة القانونية

  ظهرًا 01:00الساعة : فترة اإلغالق - 4

                                            
  :وقد آان نصها 22/09/2011الصادر بتاريخ / 718/وفق التعديل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم / 10/من المادة رقم / أ- 3/الفقرة عدلت   1
  
  ظهرًا 01:00ظهرًا حتى الساعة  12:30من الساعة : فترة التنفيذ على سعر التوازن التأشيري -3 "
الذي تم احتسابه في الفترة السابقة، ويتم تنفيذ الصفقات على هذا السعر فقط،  يسمح في هذه الفترة إدخال األوامر على سعر التوازن التأشيري - أ

  .Fill and Kill ويجب أن تكون األوامر من نوع
  .وعلى سعر التوازن التاشيري Fill and Kill يسمح بتعديل األوامر المدخلة سابقًا ولكن بشرط أن تصبح بعد التعديل من نوع - ب
  .التي تم إرسالها في فترة المزايدة يمكن حذف األوامر - ت
  " .في حال لم يتم احتساب سعر توازن تأشيري في المرحلة السابقة، ال يمكن إتمام أي صفقة في هذه الفترة - ث
 



يتم خاللها استعراض البيانات والمعلومات وإجراء االستفسارات وطباعة التقارير الالزمة، وهنا ال يستطيع     - أ
ويكون سعر اإلغالق مساويًا . أوتعديل أو إلغاء أية أوامر لم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي أو آلي الوسيط إدخال

 .لسعر التوازن التأشيري الذي تم احتسابه في فترة المزايدة

في حال لم تتم أي صفقة على حق األفضلية، يعتمد سعر اإلغالق والسعر المرجعي والسعر المتوسط    - ب  
  . قآلخر يوم تداول ساب

  .ويرسل تقرير التداول إلى مرآز المقاصة والحفظ المرآزي إلجراء عمليات التقاص والتسوية بناًء عليه   - ت  

   ): 11(المادة 

 .ال تخضع حقوق أفضلية االآتتاب للحدود السعرية المعتمدة في السوق  . أ

 .اول الصادرة عن السوقتخضع حقوق األفضلية لمجاالت وحدة المزايدة السعرية المحددة في تعليمات التد   . ب

آما هي محددة في نظام التقاص  (T+2)تحدد فترة التسوية لحقوق االفضلية في اليوم الثاني بعد يوم التداول    . ت
 .والتسوية الصادر عن السوق

 .ال يمكن بيع حقوق األفضلية التي تم شراؤها في نفس اليوم   . ث

 .لية الخاصة بهاتطبق قرارات وقف أو تعليق تداول األسهم على حقوق األفض  . ج

من القيمة السوقية للحق، مشتملة البدالت الخاصة  0.007و  0.005تحدد عمولة التداول على حقوق األفضلية بين   . ح
بالهيئة والسوق والمرآز والوسيط وذلك وفقًا ألنظمة البدالت الصادرة عن الهيئة والسوق والخاصة بتداول األسهم 

 . المدرجة

يتولى المرآز إجراء آافة عمليات تحويل ونقل الملكية، وعمليات التقاص والتسوية لعقود تداول حقوق األفضلية    . خ
 .وفقًا لإلجراءات المعمول بها لديه والمطبقة على األسهم المتداولة، وذلك في الفترة المخصصة لتداول هذه الحقوق

  :آسور حقوق األفضلية وأسهم الزيادة: خامسًا

  ): 12( المادة

يتم تجميع آسور حقوق األفضلية في حساب خاص باسم الشرآة المصدرة، ويمكن للشرآة بيع هذه الكسور خالل    - أ
 .إصدار زيادة رأس المالالمشار إليها في نشرة  فترة تداول هذه الحقوق

خالل فترة تداول هذه / أ/في حال لم تتمكن الشرآة المصدرة من بيع آسور حقوق األفضلية المشار إليها فيالفقرة    - ب
الحقوق، تقوم الشرآة ببيع أسهم الزيادة الناتجة عن هذه الكسور من خالل السوق وذلك خالل ثالثة أشهر من 
إدراج أسهم الزيادة وفقًا لما تقتضيه مصلحة المساهمين وبسعر ال يقل عن سعر اإلصدار مضافًا إليه بدالت 

 .ول المطبقة في السوقالتسجيل واإليداع في المرآز وعموالت التدا

من هذه المادة مطروحًا منها قيمة هذه األسهم / ب/تقيد الشرآة المصدرة حصيلة بيع األسهم المشار إليها في الفقرة   - ت
بسعر اإلصدار وآذلك العموالت والبدالت المترتبة على عملية البيع آأمانات لصالح المساهمين آٌل حسب حقه في 

 .الكسور

  ): 13(المادة 



يقوم المرآز بإرسال سجل حاملي حقوق أفضلية االآتتاب إلى الشرآة المصدرة آما هو بعد يومي عمل من نهاية آخر   . أ
يوم تداول على هذه الحقوق والمشار إليه في نشرة إصدار زيادة رأس المال، ويكون الحق في ممارسة حق أفضلية 

 .ساهمين الواردة أسماؤهم في هذا السجلاالآتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال الشرآة المدرجة للم
تحدد نشرة اإلصدار الفترة الزمنية لممارسة حاملي حقوق األفضلية، آما هم في نهاية فترة تداول هذا الحق، حقهم   . ب

باالآتتاب بأسهم الزيادة والتي تبدأ خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام من انتهاء فترة تداول حقوق األفضلية، ولمدة 
 .ًا على األقلعشرين يوم

تعد الشرآة المصدرة سجل المساهمين الجديد بعد الزيادة التي تمت عن طريق االآتتاب، وبحيث يتضمن هذا السجل   . ت
  .أسماء المساهمين الذين اآتتبوا بأسهم الزيادة وعدد األسهم المخصصة لكل منهم

لمسؤولية الكاملة عن ذلك السجل وأية إلى السوق، وتتحمل الشرآة ا) أ(ترسل الشرآة السجل المعد وفقًا للفقرة   . ث
 .معلومات واردة فيه

تعتبر أسهم الزيادة المعنية مدرجة حكمًا في السوق بعد ورود سجل المساهمين من الشرآة، وتخضع مباشرًة لبدالت   . ج
من إعالن التسجيل واإليداع في المرآز ولعموالت التداول المطبقة في السوق، وتكون هذه األسهم قابلة للتداول بدءًا 

 .السوق بذلك
تقوم الشرآة المصدرة بعرض بيع أسهم زيادة رأس المال الفائضة غير المكتتب بها من خالل السوق وذلك خالل مدة   . ح

ثالثة أشهر من تاريخ إدراج أسهم الزيادة وفقًا لما تقتضيه مصلحة المساهمين وبسعر ال يقل عن سعر اإلصدار مضافًا 
 .)11(من أحكام المادة / د/اردة في الفقرة إليه البدالت والعموالت الو

من هذه المادة مطروحًا منها قيمة هذه األسهم بسعر / ح/تقيد الشرآة إجمالي حصيلة بيع األسهم المشار إليها في الفقرة   . خ
و اإلصدار وآذلك العموالت والبدالت المترتبة على عملية البيع آأمانات لصالح المساهمين الذين لم يمارسوا آًال أ

 .جزءًا من حق االآتتاب وذلك بنسبة مساهمة آل منهم
إذا لم تتمكن الشرآة من بيع آامل األسهم غير المكتتب بها بسعر يزيد عن سعر اإلصدار، فيحق للشرآة بعد حصولها   . د

إضافية  هذه المادة لفترة من/ ح/والمشار إليها في الفقرة  على موافقة الهيئة إما تمديد المهلة المحددة لبيع األسهم
  2.يحددها مجلس المفوضين، أو تغطية األسهم المتبقية وتسجيلها آأسهم خزينة بقرار من مجلس اإلدارة

  :أحكام عامة: سادسًا

ال تدخل حقوق األفضلية في احتساب القيمة السوقية االجمالية للسوق، آما ال تدخل في معادلة احتساب : )14(المادة 
  .المؤشر

تداوالت حقوق األفضلية ضمن احتساب قيم وأحجام التداول اليومية واألسبوعية والشهرية الكلية تدخل : )15(المادة 
  .للسوق

    .ُيَبلَّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه): 16( المادة

                 07/04/2011دمشق في 

                          
 رئيس مجلس إدارةرئيس مجلس إدارة

  سوق دمشق لألوراق الماليةسوق دمشق لألوراق المالية
  

 الدآتور أحمد راتب الشالحالدآتور أحمد راتب الشالح                                                                                                                                          
 

 
                                            

  :آما يلي وقد آان نصها 09/05/2012الصادر بتاريخ / 770/وفق التعديل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم / 13/من المادة رقم / د/الفقرة عدلت   2
  
، فيحق للشرآة بعد حصولها على موافقة /ح/إذا لم تتمكن الشرآة من بيع آامل األسهم غير المكتتب بها بسعر يزيد عن السعر المذآور في الفقرة "

  ".اإلدارةالهيئة تغطية األسهم المتبقية وتسجيلها آأسهم خزينة بقرار من مجلس 


