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التداول على حقوق األفضلية يف سوق دمشق إجراءات هتدف السوق من إصدارها  هلذا الدليل إىل توضيح آلية 

 املالية.لألوراق 
متنح حلاملها  قابلة للتداول خالل فرتة حمددة يتم حتديدها يف نشرة االصدار هي ورقة مالية حق األفضلية:

وتوزع على املسامهني  ،يف االكتتاب يف أسهم الزايدة يف رأس املال، واملنوي إصدارها من قبل الشركة األولوية
لثل كل حق مي، حبيث اتريخ اكتساهبم حلق األفضلية ابالكتتابيف رأمسال الشركة يف بنسبة مسامهته القدامى كلُّ 
 كتتاب بسهم واحد.لل  أفضلية حق

 
 التداول على حقوق األفضلية:أواًل: 
 .يبدأ التداول وإدخال األوامر على حقوق األفضلية املعنية يف يوم العمل التايل إلدراجها يف السوق 
  الشركة يف أول يوم عمل يلي اتريخ اكتساب املساهم حلق حتتسب السوق سعراً مرجعياً جديداً ألسهم

كتتاب أبسهم الزايدة يف رأس املال واحملدد يف نشرة إصدار أسهم زايدة رأس املال األفضلية يف اإل 
    املعتمدة من قبل اهليئة، ووفقاً للمعادلة التالية:

 السعر املرجعي اجلديد = 
القيمة السوقية للشركة قبل الزايدة+حصيلة اإلصدار

 عدد األسهم الكلي بعد الزايدة

   سعر اإلصدار. -بعد زايدة رأس املال لسعر املرجعي اجلديد للسهم= االسعر االبتدائي حلق األفضلية 
 .ال ختضع حقوق أفضلية االكتتاب للحدود السعرية املعتمدة يف السوق 

  السوق، ويف الفرتة الواقعة مابني يتم تداول حقوق األفضلية خالل أايم التداول الرمسية املعتمدة يف
 .00:11 وحىت الساعة 00:11 الساعة

    ال تدخل حقوق األفضلية يف احتساب القيمة السوقية االمجالية للسوق، كما ال تدخل يف معادلة
 .احتساب املؤشر

 مثال عملي:

ل.س يف 011مليون سهم بقيمة امسية   70متت املوافقة على زايدة رأس مال بنك سورية واخلليج ابصدار وطرح
مليون سهم. وبعد ورود املوافقة من 01اجتماع اهليئة العامة غري العادية حيث كان رأس مال البنك قبل الزايدة 

)أي بعد  52/01/5102هيئة األوراق واألسواق املالية مت حتديد اتريخ اكتساب حق األفضلية ألسهم الزايدة يف 
 وجند ابلتايل:.ل.س01.821وقد كان السعر املرجعي للسهم يف ذلك اليوم  . (فقةيوما من اتريخ املوا51



 

3 | P a g e  

التداول على حقوق األفضلية يف سوق دمشق لألوراق املاليةالتداول على حقوق األفضلية يف سوق دمشق لألوراق املاليةدليل إجراءات دليل إجراءات   

  السوريةالسوريةالعربيةالعربيةاجلمهوريةاجلمهورية
  دمشق لألوراق املاليةدمشق لألوراق املالية  سوقسوق

التداول على حقوق األفضلية يف التداول على حقوق األفضلية يف دليل إجراءات دليل إجراءات 
 سوق دمشق لألوراق املاليةسوق دمشق لألوراق املالية

   
 
 

  السعر املرجعي اجلديد ألسهم الشركة املدرجة يف أول يوم عمل يلي اتريخ اكتساب املساهم حلق
 .52/01/5102األفضلية يف االكتتاب العام أي يف 

حصيلة االصدار + القيمة السوقية للشركة
عدد األسهم الكلي بعد الزايدة

=  السعر املرجعي اجلديد

(30,000,000∗108.50) +7,000,000,000 السعر املرجعي اجلديد = 

100,000,000
 

 ل2س 55.211= السعر املرجعي اجلديد 
حيث أن القيمة السوقية للشركة هي حاصل ضرب عدد األسهم قبل الزايدة ابلسعر املرجعي الخر جلسة 

 الشركة.تداول لسهم 
وهي متلثل انتج  رأمسال الشركة جراء هذه الزايدة، أماحصيلة االصدار فتملثل املبلغ الذي سيتم إضافته إىل

 ضرب عدد أسهم الزايدة بسعر االصدار.
  ل2س 211.=   555 -55.211القيمة االمسية =  –سعر حق األفضلية = السعر املرجعي اجلديد 

  املزايدة الثابتة إىل املراحل التالية:تقسم جلسة التداول وفق آلية 

 ظهراً  05:01صباحاً حىت الساعة  00:11فرتة املزايدة: من الساعة      -0

ميكن تعديل وحذف ، و إدخال أوامر البيع والشراء إىل نظام التداول دون تنفيذ أي صفقةيف هذه الفرتة تم ي  -أ
األوامر املرسلة يف هذه املرحلة حبسب األولوية احملددة وفقاً ألحكام ويتم ترتيب ، األوامر اليت مت إرساهلا إىل النظام

 نظام قواعد التداول الصادر عن السوق، ويقوم نظام التداول حبساب سعر التوازن التأشريي يف هناية هذه الفرتة
 .وفق اآللية احملددة يف نظام تعليمات التداول وتعديالهتا

، أو  Fill and Kill أي أمر خاص أو أمر بسعر السوق أو أمر من نوعال ميكن يف هذه الفرتة إدخال   -ت
 أمر من نوع متقابل.

 ظهراً  05:01الساعة  فرتة االفتتاح:-5

اإلفتتاح تنفيذ  دقائق، ويتم يف فرتة 10 أتيت فرتة اإلفتتاح خالل مدة زمنية عشوائية تستمر كحد أقصى ملدة
وال يسمح إبدخال أو تعديل أو  .السابقة على سعر التوازن التأشرييالصفقات وفق األوامر املرسلة يف املرحلة 

 حذف أية أوامر يف هذه الفرتة.
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 ظهراً  10:11ظهراً وحىت الساعة  05:01فرتة التنفيذ على سعر التوازن التأشريي: من الساعة  -0

يف الفرتة السابقة، ويتم  أ(يسمح يف هذه الفرتة إدخال األوامر على سعر التوازن التأشريي الذي مت احتسابه)
 تنفيذ الصفقات على هذا السعر فقط.

ولكن بشرط أن يكون التعديل فقط على سعر ، ليت مت إرساهلا يف فرتة املزايدةاألوامر ا وتعديل ميكن حذف ب()
 التوازن التأشريي.

 أي صفقة يف هذه الفرتة.يف حال مل يتم احتساب سعر توازن أتشريي يف املرحلة السابقة، ال ميكن إمتام    ج()

 ظهراً  10:11الساعة  فرتة اإلغالق:  -4

 سعر اإلغالق مساوايً لسعر التوازن التأشريي الذي مت احتسابه يف فرتة املزايدة.يكون -أ
 إدخال أوتعديل أو إلغاء أية أوامر مل تنفذ أو نفذت بشكل جزئي أو كلي. ميكنوهنا ال  -ب
على حق األفضلية، يعتمد سعر اإلغالق والسعر املرجعي والسعر املتوسط يف حال مل تتم أي صفقة    -ج 

 آلخر يوم تداول سابق.
 

 كسور حقوق األفضلية وأسهم الزايدة:اثنياً:

يتم جتميع كسور حقوق األفضلية يف حساب خاص ابسم الشركة املصدرة، وميكن للشركة بيع هذه الكسور  -أ
 خالل فرتة تداول هذه احلقوق.

يف حال مل تتمكن الشركة املصدرة من بيع كسور حقوق األفضلية خالل فرتة تداول هذه احلقوق، تقوم   -ب
 :الشركة 
o الثة أشهر من إدراج أسهم ببيع أسهم الزايدة الناجتة عن هذه الكسور من خالل السوق وذلك خالل ث

 .عموالتالوبسعر ال يقل عن سعر اإلصدار مضافاً إليه بدالت و ، الزايدة
o  احملددة إذا مل تتمكن الشركة من بيع كامل األسهم فيحق للشركة متديد املهلة احملددة لبيع األسهم و

، أو تغطية األسهم املتبقية وتسجيلها كأسهم خزينة بقرار بعد موافقة اهليئة لفرتة إضافية بلثالثة أشهر 
 .من جملس اإلدارة

منها قيمة هذه األسهم بسعر اإلصدار وكذلك العموالت تقيد الشركة املصدرة حصيلة بيع األسهم مطروحاً  -ت
 والبدالت املرتتبة على عملية البيع كأماانت لصاحل املسامهني كٌل حسب حقه يف الكسور.


