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إعالن
دورة تدريبية بعنوان " إعداد الوسيط المالي وفق أنظمة التداول في سوق دمشق لألوراق المالية"
تحية طيبة وبعد،
تعلن سوق دمشق لألوراق المالية عن تنظيم دورة تدريبية متخصصة على نظام التداول اإللكتروني ونظام التقاص
والتسوية اإللكتروني بالتنسيق مع هيئة األوراق واألسواق المالية السورية ،يخضع المتدرب في نهاية الدورة إلمتاا
ً
كتابي وعملي ينال فيه شهادة تخوله الترشح للعمل في شركات الخدمات والوساطة المالية مستقبال كوسطاء ماليي
بعد الحصول على ترخيص من قبل الهيئة.
وستركز الدورة على املحاور التالية مع األمثلة التطبيقية لكل ماور من املحاور:
 مقدمة عن برنامج التداول اإللكتروني وواجهاته ونظام التقاص والتسوية.

 شرح وتطبيق كافة السيناريوهات على نظام التداول االلكتروني بشكل عملي.
 عرض عام حول القواني واألنظمة في كل من هيئة األوراق واألسواق المالية وسوق دمشق لألوراق المالية.
 أنظمة التداول (نظام قواعد التداول وتعليماته ،تعليمات تداول األعضاء ،تعليمات تداول حقوق األفضلية).
 أنظم ة ة ةةة مرك ة ة ةةز المقاا ة ة ةةة والحا ة ة ةةس المرك ة ة ةةزا (عج ة ة ةراءات التق ة ة ةةاص والتس ة ة ةةوية ،كياي ة ة ةةة ف ة ة ةةت حس ة ة ةةاب عل ة ة ةةى
نظة ة ةةام المركة ة ةةز االلكترونة ة ةةي ،كياية ة ةةة التاوية ة ةةل ب ة ة ةةي الحسة ة ةةابات علة ة ةةى نظة ة ةةام المركة ة ةةز االلكترونة ة ةةي ،النم ة ة ةةا
الخااة بالوكاالت.)...
 اندوق ضما التسوية ،ماهي وظياته وآلية عمله.


لمن هذه الدورة:
 المرش ة ة ةةحو م ة ة ةةن قب ة ة ةةل ش ة ة ةةركات الخ ة ة ةةدمات والوس ة ة ةةاطة المالي ة ة ةةة لي ة ة ةةتم اعتم ة ة ةةادهم م ة ة ةةن قب ة ة ةةل الهيئ ة ة ةةة
كوسطاء عاملي في تلك الشركات.
 جميع المهتمي بالتعرف على نظام التداول وآلية اإلستثمار في السوق بشكل عملي.
 جميع المستثمرين والمساهمي في الشركات المدرجة.
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المكان :مقر سوق دمشق لألوراق المالية الكائن في برزة  -مسبقة الصنع.



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

يوم الثالثاء  0202/11/24وامتاا المتدربي سيكو يوم الخميس الواقع في .0202/11/26


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



طريق ةةة ال :ة ة ي ع ةةن طري ةةق تعبئ ةةة اس ةةتمارة طل ةةد ال ةةدريد عل ةةى موق ةةع الس ةةوق اإللكترون ةةي

www.dse.sy

والموج ة ة ة ة ةةود ض ة ة ة ة ةةمن تبويب ة ة ة ة ةةة التوعي ة ة ة ة ةةة واإلع ة ة ة ة ةةالم  --ال ة ة ة ة ةةدورات التدريبي ة ة ة ة ةةة وور العم ة ة ة ة ةةل  --دورات تدريبي ة ة ة ة ةةة
متخصصة ة ةةة واختية ة ةةار أيقونة ة ةةة طل ة ة ة التة ة ةةدري  --ية ة ةةتم تعبئة ة ةةة جمية ة ةةع البيانة ة ةةات وبم ة ة ةةرد اتمة ة ةةام العملية ة ةةة يظهة ة ةةر
رسالة تايد بذلك وعليه يتم التواال مع المتدرب بشكل مباشر .


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

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

لإلستاسار والتسجيل اإلتصال باألستا أسامة حسن مدير الدراسات واإلعالم على األرقام المبينة أدناه:
الهاتف 011-519 00 00 :فرعي ،2222 :خلوا:

 99 111 11 57وااليميلStudies@dse.sy :
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برنامج الدورة التدريبية الخاصة بإعداد وسطاء بعنوان
"إعداد الوسيط المالي وفق أنظمة التداول في سوق دمشق لألوراق المالية"
بتاريخ
التاريخ

األحد
2020/11/11

الوقت

المحتوى

10:30 -10:00

االستقبال والتسجيل واستالم المواد العلمية ،افتتاح الدورة ومناقشة برنامجها.

10:10-12:12

عرض عام حول القانون رقم  /00/لعام  0222المتضمن تأسيس هيئة األوراق واألسواق
المالية و دورها في اإلشراف على الجهات الخاضعة لها.
عرض حول أسس اعتماد الكوادر العاملة لدى شركات الخدمات والوساطة المالية.

12:45 – 12:30

استراحة.

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.

10:11-12:22

شرح نظام التعامل بين الوسطاء وعمالئهم.
شرح تعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

اإلثنين
12:45 – 12:11 2020/11/12

الثالثاء
2020/11/11

األربعاء
2020/11/11

0202/11/11

استراحة.

15:00-12:45

عرض أبرز القرارات و التعاميم الخاصة بعمل شركات الخدمات والوساطة المالية.

10:11-12:22

عرض عام حول المرسوم التشريعي رقم  /11/لعام  0222احداث سوق دمشق لألوراق
المالية ونظام قواعد وشروط اإلدراج و نظام العضوية في السوق.

12:45 – 12:11

استراحة.

15:00-12:45

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

10:11-12:22

مقدمة عن مركز المقاصة والحفظ المركزي.
كيفية إصدار رقم مستثمر.
النماذج المعدة من قبل المركز لعمل الوسطاء.

12:51-12:11

استراحة.
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التاريخ
الخميس
2020/11/11

األحد

11:20-12:51

مقدمة عن برنامج التداول اإللكتروني وواجهاته.

الوقت

المحتوى

10:11-10:00

كيفية فتح حساب تداول على نظام المركز االلكتروني.
القيود على الملكية ،والنائب عن الغير.

10:45-12:15

استراحة.

15:00-10:45

تطبيق سيناريوهات عملية على نظام التداول االلكتروني.

10:11-10:00

كيفية التحويل بين الحسابات على نظام المركز االلكتروني.

12:51-10:11

استراحة

15:00-12:51

الدراسات واحصائيات التداول والتعرف على موقع السوق االلكتروني والخدمات التي
يقدمها.

10:11-10:00

إجراءات التقاص والتسوية.
كيفية استخراج التقارير من نظام التقاص والتسوية االلكتروني.
صندوق ضمان التسوية

0202/11/00

اإلثنين

0202/11/01

الثالثاء

0202/11/05

الخميس

0202/11/02

12:51-10:11

استراحة

15:00-12:51

كيفية احتساب سعر التوازن التأشيري مع شرح آلية احتساب سعر المرجعي ألسهم
الشركات المدرجة ألول مرة ،شرح تفصيلي عن برنامج سلة األوامر ،تنفيذ صفقة ضخمة

10:11-10:00

تطبيق سيناريوهات عملية على نظام التداول االلكتروني.

12:51-10:11

استراحة.

15:00-12:51

مراجعة عامة لنظام التداول االلكتروني ونظام التقاص والتسوية ،واالجابة على
استفسارات والتحضير لالمتحان.

14:00-12:00

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

