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 إعالن
 على نظام التداول وإعداد وسيط مالي في سوق دمشق لألوراق الماليةدورة تدريبية 

 

 تحية طيبة وبعد،
تعلن سوق دمشق لألوراق املالية عن تنظيم دورة تدريبية متخصصة على نظام التداول اإللكرتوين ونظام التقاص 

والتسوية اإللكرتوين بالتنسيق مع هيئة األوراق واألسواق املالية السورية، خيضع املتدرب يف �اية الدورة المتحان كتايب 
وعملي ينال فيه شهادة ختوله الرتشح للعمل يف شركات اخلدمات والوساطة املالية مستقبالً كوسطاء ماليني بعد 

 احلصول على ترخيص من قبل اهليئة.
 وسرتكز الدورة على احملاور التالية مع األمثلة التطبيقية لكل حمور من احملاور: 
 

 مقدمة عن برنامج التداول اإللكرتوين وواجهاته ونظام التقاص والتسوية.  

 .شرح وتطبيق كافة السيناريوهات على نظام التداول االلكرتوين بشكل عملي 

 وسوق دمشق لألوراق املالية. املالية واألسواق األوراق هيئة القوانني واألنظمة يف كل من حول عام عرض 

  األفضلية حقوق تداول تعليمات األعضاء، تداول تعليمات وتعليماته، التداول قواعد نظام(أنظمة التداول(. 

  أنظمة مركز املقاصة واحلفظ املركزي (إجراءات التقاص والتسوية، كيفية فتح حساب على نظام

على نظام املركز االلكرتوين، النماذج اخلاصة  احلسابات بني املركز االلكرتوين، كيفية التحويل

 بالوكاالت...).

 .صندوق ضمان التسوية، ماهي وظيفته وآلية عمله 

 Uلمن هذه الدورةU: 

  املرشحون من قبل شركات اخلدمات والوساطة املالية ليتم اعتمادهم من قبل اهليئة كوسطاء

 عاملني يف تلك الشركات.

 .مجيع املهتمني بالتعرف على نظام التداول وآلية اإلستثمار يف السوق بشكل عملي 

 .مجيع املستثمرين واملسامهني يف الشركات املدرجة 
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 UالمكانU.مقر سوق دمشق لألوراق املالية الكائن يف برزة - مسبقة الصنع : 

 UالزمانU ولغاية   11/10/2020: متتد الدورة على فرتة أسبوعني ملدة مخس ساعات من صباح يوم األحد تاريخ 

 .22/10/2020 وامتحان املتدربني سيكون يوم اخلميس الواقع يف 20/10/2020يوم الثالثاء 

 Uرسم الدورةU/ :150,000عن كل مرشح ال غري فقط / مئة ومخسون ألف لرية سورية. 

 U:طريقة التسجيلU عن طريق تعبئة استمارة  Uطلب التدريب U على موقع السوق اإللكرتوين 

0TUwww.dse.sy U0T  دورات  -- الدورات التدريبية وورش العمل -- تبويبة التوعية واإلعالم واملوجود ضمن

 يتم تعبئة مجيع البيانات ومبجرد امتام العملية  --تدريبية متخصصة واختيار أيقونة طلب التدريب

  . يظهر رسالة تفيد بذلك وعليه يتم التواصل مع املتدرب بشكل مباشر

 Uالموعد النهائي للتسجيلU : 2020 األول تشرين 7 األربعاء �اية دوام يوم 

 Uدفع الرسومU : يف املصرف الدويل للتجارة والتمويل ) 1600223( رقم عرب التحويل أو اإليداع يف حساب السوق

 .99 00 519-011 وتزويدنا بإشعار التحويل /اإليداع/ على رقم الفاكس

 

 لإلستفسار والتسجيل اإلتصال باألستاذ أسامة حسن مدير الدراسات واإلعالم على األرقام املبينة أدناه:

  0TUStudies@dse.syU0T :واالمييل 57 11 111 99 ،  خلوي: 6666 فرعي:  00 00 519-011اهلاتف: 
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