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 إعالن

 "إعداد الوسيط المالي وفق أنظمة التداول في سوق دمشق لألوراق المالية بعنوان " تدريبية دورة
 

 تحية طيبة وبعد،

ام التقاص ونظ اإللكترونيدورة تدريبية متخصصة على نظام التداول تنظيم عن  تعلن سوق دمشق لألوراق المالية

متاا  يخضع المتدرب في نهاية الدورة إل ، بالتنسيق مع هيئة األوراق واألسواق المالية السورية والتسوية اإللكتروني

 كوسطاء ماليي  
ً
كتابي وعملي ينال فيه شهادة تخوله الترشح للعمل في شركات الخدمات والوساطة المالية مستقبال

 ئة.بعد الحصول على ترخيص من قبل الهي

 ستركز الدورة على املحاور التالية مع األمثلة التطبيقية لكل ماور من املحاور:و  

 

  ونظام التقاص والتسوية واجهاتهمقدمة عن برنامج التداول اإللكتروني و.  

 .شرح وتطبيق كافة السيناريوهات على نظام التداول االلكتروني بشكل عملي 

 هيئة األوراق واألسواق المالية وسوق دمشق لألوراق المالية. عرض عام حول القواني  واألنظمة في كل من 

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

  مركةةةةةةةةةةز المقااةةةةةةةةةةة والحاةةةةةةةةةةس المركةةةةةةةةةةزا )عجةةةةةةةةةةراءات التقةةةةةةةةةةاص والتسةةةةةةةةةةوية، كيايةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةت  حسةةةةةةةةةةاب علةةةةةةةةةةى أنظمةةةةةةةةةةة

االلكترونةةةةةةةةةي، كيايةةةةةةةةةة التاويةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةي  الحسةةةةةةةةةابات علةةةةةةةةةى نظةةةةةةةةةام المركةةةةةةةةةز االلكترونةةةةةةةةةي، النمةةةةةةةةةا   نظةةةةةةةةةام المركةةةةةةةةةز 

 الخااة بالوكاالت...(.

 .اندوق ضما  التسوية، ماهي وظياته وآلية عمله 

 لمن هذه الدورة: 

 مرشةةةةةةةةةةةحو  مةةةةةةةةةةةن قبةةةةةةةةةةةل شةةةةةةةةةةةركات الخةةةةةةةةةةةدمات والوسةةةةةةةةةةةاطة الماليةةةةةةةةةةةة ليةةةةةةةةةةةتم اعتمةةةةةةةةةةةادهم مةةةةةةةةةةةن قبةةةةةةةةةةةل الهيئةةةةةةةةةةةة ال

 .ركاتعاملي  في تلك الشكوسطاء 

 ميع المهتمي  بالتعرف على نظام التداول وآلية اإلستثمار في السوق بشكل عملي.ج 

 .جميع المستثمرين والمساهمي  في الشركات المدرجة 
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 مسبقة الصنع. -الكائن في برزة  : مقر سوق دمشق لألوراق الماليةالمكان 

 ولغاية 15/11/0202تاريخ  يوم األحدمن اباح  ساعات لمدة خمس: تمتد الدورة على فترة أسبوعي  الزمان   

 .26/11/0202الواقع في  اا  المتدربي  سيكو  يوم الخميسوامت 24/11/0202الثالثاء يوم 

 عن كل مرشح فقط ال غير ألف ليرة سورية / مئة وخمسو  000,150/ :الدورة رسم. 

   اإللكترونةةةةةي  لسةةةةةوق اوقةةةةةع علةةةةةى م طلةةةةةد ال ةةةةةدريد اسةةةةةتمارةتعبئةةةةةة  عةةةةةن طريةةةةةق  طريقةةةةةة ال: ةةةةة ي www.dse.sy 

دورات تدريبيةةةةةةةةةةةةةةةةة  -- الةةةةةةةةةةةةةةةةدورات التدريبيةةةةةةةةةةةةةةةةة وور  العمةةةةةةةةةةةةةةةةل -- تبويبةةةةةةةةةةةةةةةةة التوعيةةةةةةةةةةةةةةةةة واإلعةةةةةةةةةةةةةةةةالم والموجةةةةةةةةةةةةةةةةود ضةةةةةةةةةةةةةةةةمن 

يةةةةةةةةتم تعبئةةةةةةةةةة جميةةةةةةةةع البيانةةةةةةةةات وبم ةةةةةةةةةرد اتمةةةةةةةةام العمليةةةةةةةةة يظهةةةةةةةةةر  -- متخصصةةةةةةةةة واختيةةةةةةةةار أيقونةةةةةةةةة طلةةةةةةةةة  التةةةةةةةةدري 

  . رسالة تايد بذلك وعليه يتم التواال مع المتدرب بشكل مباشر

 في المصرف الدولي للت ارة والتمويل ( 1222001)عبر التاويل أو اإليداع في حساب السوق رقم    دفع الرسوم

 .99 00 519-011 وتزويدنا بإشعار التاويل /اإليداع/ على رقم الااكس

 

 لإلستاسار والتسجيل اإلتصال باألستا  أسامة حسن مدير الدراسات واإلعالم على األرقام المبينة أدناه:

 Studies@dse.sy  :وااليميل  57 11 111 99،  خلوا: 2222فرعي:   011-519 00 00الهاتف: 
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 بعنوانوسطاء الخاصة بإعداد  برنامج الدورة التدريبية

 "إعداد الوسيط المالي وفق أنظمة التداول في سوق دمشق لألوراق المالية"

 11/11/0202بتاريخ 

 

 المحتوى الوقت  التاريخ 

األحد 

11/11/2020  

 

 .االستقبال والتسجيل واستالم المواد العلمية، افتتاح الدورة ومناقشة برنامجها 10:00- 10:30

10:10-12:12 

المتضمن تأسيس هيئة األوراق واألسواق  0222 لعام/ 00/ عرض عام حول القانون رقم
 .المالية و دورها في اإلشراف على الجهات الخاضعة لها

 العاملة لدى شركات الخدمات والوساطة المالية.عرض حول أسس اعتماد الكوادر 
 .استراحة 12:30 – 12:45

15:00-12:45 
 التعريف بأهمية و دور الرقابة على شركات الخدمات والوساطة المالية.

 عرض قواعد السلوك المهني المطلوبة من موظفي شركات الخدمات والوساطة المالية.

 اإلثنين 

12/11/2020 

10:11-12:22 
 .شرح نظام التعامل بين الوسطاء وعمالئهم

 شرح تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 .استراحة 12:11 – 12:45
 عرض أبرز القرارات و التعاميم الخاصة بعمل شركات الخدمات والوساطة المالية. 15:00-12:45

 الثالثاء 

11/11/2020 

10:11-12:22 
احداث سوق دمشق لألوراق  0222/ لعام 11التشريعي رقم /عرض عام حول المرسوم 

 المالية ونظام قواعد وشروط اإلدراج و نظام العضوية في السوق.
 .استراحة 12:11 – 12:45

15:00-12:45 

عرض عام حول ) نظام قواعد التداول، تعليمات التداول، تعليمات تداول األعضاء، 
المالية للشركات المساهمة المغفلة الخاصة، تعليمات إدراج وتداول األوراق  تعليمات

 .تداول حقوق األفضلية(

 األربعاء 

11/11/2020 

10:11-12:22 

 مقدمة عن مركز المقاصة والحفظ المركزي.
 كيفية إصدار رقم مستثمر.

 .النماذج المعدة من قبل المركز لعمل الوسطاء

 .استراحة 12:51-12:11
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 .برنامج التداول اإللكتروني وواجهاتهمقدمة عن  11:20-12:51

 المحتوى الوقت  التاريخ 

 الخميس 

11/11/2020 

10:11-10:00 
 على نظام المركز االلكتروني. تداول كيفية فتح حساب

 .القيود على الملكية، والنائب عن الغير
 .استراحة 10:45-12:15

 .االلكتروني تطبيق سيناريوهات عملية على نظام التداول 15:00-10:45

 األحد 

00/11/0202 

 على نظام المركز االلكتروني. الحسابات بين كيفية التحويل 10:11-10:00
 استراحة 12:51-10:11

15:00-12:51 
الدراسات واحصائيات التداول والتعرف على موقع السوق االلكتروني والخدمات التي 

 يقدمها.

 اإلثنين

01/11/0202  

10:11-10:00 

 إجراءات التقاص والتسوية.
 كيفية استخراج التقارير من نظام التقاص والتسوية االلكتروني.

 صندوق ضمان التسوية

 استراحة 12:51-10:11

15:00-12:51 
كيفية احتساب سعر التوازن التأشيري مع شرح  آلية احتساب سعر  المرجعي ألسهم 

 ةبرنامج سلة األوامر، تنفيذ صفقة ضخمالشركات المدرجة ألول مرة، شرح تفصيلي عن 

 الثالثاء 

05/11/0202  

 .تطبيق سيناريوهات عملية على نظام التداول االلكتروني 10:11-10:00

 .استراحة 12:51-10:11

15:00-12:51 
مراجعة عامة لنظام التداول االلكتروني ونظام التقاص والتسوية، واالجابة على 

 .لالمتحاناستفسارات والتحضير 

 الخميس

02/11/0202  
14:00-12:00 

 االمتحان 
 )تطبيق عملي على نظام التداول االلكتروني وأسئلة نظرية من قبل الهيئة والسوق(
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