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  /232/ القرار رقم
                                                                   

  جملس إدارة سوق دمشق لألوراق املالية
  2005عامل /22/ بناًء على أحكام القانون رقم  
    منه /22/السيما املادة  2006لعام  /55/ وعلى أحكام قانون سوق األوراق املالية رقم  

    23/12/2008تاريخ  /87/ وعلى اقتراح جملس إدارة سوق دمشق لألوراق املالية جبلسته رقم
    01/2009/ 06املنعقدة بتاريخ  /02/وعلى اعتماده من قبل جملس املفوضني جبلسته رقم 

  
  :رر ما يلييق

  أمثان األوراق املاليةأمثان األوراق املالية  التقاص وتسويةالتقاص وتسويةنظام نظام 

  فـتعاري: أوالً
على خالف  ةتدل القرين يكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذا النظام املعاين املخصصة هلا أدناه، ما مل ):1( مادة

  :ذلك
  . 2005لعام  /22/احملدثة مبوجب القانون رقمهيئة األوراق واألسواق املالية السورية : اهليئــــة

  . جملس مفوضي اهليئة  :ســـاجملل
 . سوق دمشق لألوراق املالية وأي سوق أخرى تنشأ وفقاً ألحكام القانون :وقـــالس

  .2006لعام/ 55/قانون سوق األوراق املاليةالصادر باملرمسوم التشريعي رقم :قانون السوق
  . جملس إدارة السوق: جملس اإلدارة
  .املقاصة واحلفظ املركزيمركز  :املركـــز
الوسيط حلسابه  الشخص االعتباري املرخص له من قبل اهليئة ملمارسة أعمال الوسيط املايل أو: الوسيــط

  .والذي يتمتع باجلنسية العربية السورية
  .الشركة املسامهة املدرجة أوراقها املالية يف السوق :ةـالشرك

       .االعتباري الذي لديه أي تعامل باألوراق املاليةالشخص الطبيعي أو : املستثمر             
 تداولال لغايات الوسيط لدى  بفتحه املستثمر الذي يقوم ساباحلوهو : الوسيط لدىحساب املستثمر 
  .املالية باألوراق

  العربية السوريةالعربية السورية اجلمهوريةاجلمهورية
  دمشق لألوراق املاليةدمشق لألوراق املالية  سوقسوق
 أمثان األوراق املاليةأمثان األوراق املالية  التقاص وتسويةالتقاص وتسويةنظام نظام
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 هو احلساب الذي يقوم املركز بفتحه لكل مستثمر لغايات إيداع أوراقه   :املركز لدى حساب املستثمر 
  .ليةاملا

ألكثر من  تكرارهحبيث أنه ال ميكن  ،عن املركز للمستثمر الصادرالرقم املخصص  :املركز مــرق
  .مستثمر

  .هو يوم العمل الرمسي املعتمد يف السوق والذي جيري فيه تداول األوراق املالية :داولـيوم الت
  .خالل السوق املالية منبيع و شراء األوراق  :داولــالت

احلبس و احلجزو املالية كالرهنبالورقة أي قيد أو إشارة متنع أو حتول دون التصرف املطلق  :قيود امللكية
 .غريهاو والتجميد

  .هو العقد الذي يتم مبوجبه شراء أوراق مالية أو بيعها :عقد التداول
إىل ل يف هناية جلسة التداول واملرس من السوقاملعتمد وهو امللف اإللكتروين  :ملف التداول اإللكتروين

  .خالل ذلك اليومالنافذة حيتوي على كافة عقود التداول الذي تداول، واليف يوم  املركز
الطلب الذي يقدمه املستثمر للوسيط طالباً منه ومفوضاً إياه تنفيذ عملية شراء أو بيع ورقة  :ويضــالتف

   صادرة عن السوقلإلجراءات املتبعة وال وفقاً  ،مالية بناًء على شروط حمددة من قبل املستثمر
هو احلساب املصريف الذي يقوم املركز بفتحه بامسه لدى بنك التسوية والذي  :السيولة احتياطي حساب

يتم فيه إيداع األموال النقدية املترتبة على الوسطاء أعضاء املركز ومن قبلهم لغايات تسوية األوراق 
  .يف اليوم التايل املالية املتداولة

                ساب املصريف الذي يقوم املركز بفتحه بامسه لدى بنك التسوية والذي يتم منهو احل :التسوية حساب
  .خالله قبض ودفع أمثان األوراق املالية املتداولة

  .قانون السوقصندوق ضمان التسوية املنشأ وفقاً لوهو  :صندوق ضمان التسوية
  .التداول ليوم مشترياته قيمة من أكرب مبيعاته قيمة كانت إذا للوسيط املستحق بلغامل هو: املستحق للوسيط

ليوم  مبيعاتهأكرب من قيمة  مشترياتهإذا كانت قيمة  الوسيط علىاملبلغ املستحق  هو :الوسيط على املستحق
  .التداول

  
  التقاصو عقود التداول:انياًث
  

  .عقد التداول يف السوق إبرامبتاريخ  ،والغري ن بائع الورقة املالية ومشتريهاتنشأ احلقوق وااللتزامات بني كل م): 2(مادة
  

  :إىلالتسوية  ألغراضتقسم عقود التداول  -أ ):3(مادة
  .عقود تداول مقبولة .1
  .قةعقود تداول معلّ .2
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  :إحدى احلالتني التاليتني يف يكون عقد التداول معلقاً -ب
لتنفيذ عملية  لدى الوسيط البائع ال يكفي املستثمرحساب  املالية املسجلة يف األوراقكان عدد  إذا .1

  .البيع
 .التصرف املطلق هبا املالية املباعة مقيدة بأي قيد مينع األوراقكانت  إذا .2

  
يتضمن هذا امللف املعلومات  أنعلى  ،ذلك اليومل  مبلف التداول ،يف يوم التداول املركز زود السوقت -أ ):4(مادة

 .لكل عقد تداولوفق إجراءات التقاص و التسوية الصادرة عن السوق  احملددة والبيانات 
 
 :التالية من احلاالت أيالسوق يف  إىل إليهمة من عقود التداول املسلّ أي إعادةاحلق ب للمركز -ب

 .ف لدى املركزمعّر كان رقم حساب املشتري أو البائع الذي تتضمنه عقود التداول غري إذا .1

 .التداول الواحد املشتري يف عقد املستثمروالبائع  ملستثمراتطابق رقم حساب  إذا .2

 .مبقتضاه القرارات الصادرة أوالتعليمات  أو األنظمة أوالقانون  أخرى حيددهاحاالت  ةأي .3

  .أعالهباحلاالت املذكورة إعالم الوسطاء املعنيني يتوجب على املركز و -جـ
  

ومي من السوق يقوم املركـز بتزويد الوسيط باملعلومات اخلاصة الي االلكتروين بعد استالم ملف التداول ):5(مادة
 .مبوجب إجراءات التقاص و التسوية الصادرة عن السوقتفاصيلها  واملبينةبالعقود املنفذة من قبله 

  
لى عأو للوسيط يبني فيه املستحقات املالية  إرسال إشعار إىل الوسيطيقوم املركز ببعد استالم ملف التداول  ):6(مادة

 .عن السوق إجراءات التقاص والتسوية الصادرةباحملددة حسب الصيغة ) حبسب واقع احلال(الوسيط 
  

 يعدل خرآ اًإشعارلـم يـرد للوسيط  ما مـن بـعد ظهر يوم التداول يعترب اإلشعار املرسل للوسيط هنائيـاً ):7(مادة
   .فيه معلومات اإلشعار املرسل سابقاً

  
  املالية املودعة راقاألونقل ملكية :ثالثاً

 

التأكد من متام عملية  ،جزء منها أيأو  ،ببيع أوراقه املالية كاملةالذي يرغب  املودع على املستثمريتوجب  ):8(مادة
الذي يرغب بإجراء عملية البيع من  الوسيطلدى  حسابهلدى املركز إىل  حسابهتلك األوراق املالية من  حتويل
  .هخالل
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التأكد  ،على نظام التداول مستثمرهلألوراق املالية احملددة من قبل  بيع أمر أيالوسيط قبل إدخال يتوجب على  ):9(مادة
يف حساب وغري املقيدة بأي قيد مينع التصرف املطلق هبا  املعنيةمن األوراق املالية  عدد كاٍف وجودمن 

  .لديه املستثمر
      

اإللكتروين اليومي الوارد للمركز من ملف التداول ، بناًء على يتم نقل ملكية األوراق املالية املودعة -أ ):10(مادة
لدى وسطائهم  املشترينو البائعنيباملستثمرين  اخلاصة تدون يف احلساباتلكترونية إالسوق، مبوجب قيود 

األوراق  هذه البائع على نقل ملكية املستثمر احلصول على موافقة ضرورة ودون ،املركز لدىاملسجلة و
  .لدى وسيطه املشتري املستثمر إىل حساب لدى وسيطه اخلاص حسابه من املالية

البائع  املستثمر أن ،من هذه املادة) أ(يف الفقرة  عقد تداول يف ملف التداول املشار إليه أييعترب ورود  -ب
وسيطه لدى  حسابه اخلاصمن  املالية هذه األوراقللوسيط البائع بنقل ملكية  املالية قد أصدر أمراً هألوراق

  .لدى وسيطه املشتريباملستثمر اخلاص  إىل احلساب
حسابات أوراق مالية ألي من  ةأي يتحمل الوسيط البائع كامل املسؤولية اليت نشأت أو قد تنشأ عن بيع -ج

 .مسؤولية قد تنشأ عن ذلك ةأي وال يتحمل املركز ،تفويض دون باملستثمرين املعرفني لديه 
  

 حساب البائع وإضافتها إىلوسيطه  لدى املستثمر عدد األوراق املالية املباعة من حساب عاقتطايتم    -أ ):11(مادة
الوارد للمركز من اإللكتروين يوم التداول وفقاً مللف التداول  هناية املشتري يفوسيطه  لدى املستثمر
  .مسؤولية من جراء ذلك ةاملركز أي وال يتحمل ،السوق

تسويتها  إجراءات إمتامحلني  املشتريوسيطه  لدى املستثمر يف حساب ةيتم تعليق ملكية األوراق املالي - ب
 .ذلك التاريخ قبل تقييدها أو ، وال جيوز حتويلها للمركز

ليوم التداول من من هذه املادة يف اليوم التايل ) ب(حيق للعميل بيع األوراق املالية املذكورة يف الفقرة - ت
  .خالل نفس الوسيط

  
  ةالعقود املعلق: رابعاً

  

وفق  املعتمدلكتروين اإلعن طريق النظام  ،التداول املعلقة اخلاصة به الوسيط البائع بعقود املركز بإخطاريقوم ): 12(مادة
 .الصادرة عن السوق إجراءات التقاص والتسوية

  
) ر باملائة مخسة عش( % 15يقوم الوسيط بتسديد قيمة العقد مع زيادة بنسبة  معلقاً العقد كان حال يف -أ): 13(مادة 

  .لصاحل صندوق ضمان التسوية لتغطية تكاليف إعادة شراء هذه األوراق املالية مع الغرامات املترتبة عليه
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 البائع املستثمر حساب يف املوجودة غريإذا تعذر على صندوق ضمان التسوية تغطية األوراق املالية  - ب
عقد التداول املعلق  لمركز يف هذه احلالة إلغاء، حيق لأسبوعنيابة عن الوسيط املتخلف خالل مدة أقصاها 

املشتراة  ، وإعادة مثن األوراق املاليةالبائع املستثمر حساب يف موجودة غريالذي جنم عنه بيع أوراق مالية 
عن هذا اإللغاء وفق  ويعوض صندوق ضمان التسوية املستثمر املشتري ،للوسيط املشتري نيابة عن مستثمره

  .اخلي لصندوق ضمان التسويةالنظام الد أحكام
  

مبا يف ذلك  ،التداول املعلق عقد املشتري يف تلحق باملستثمريتحمـل الوسيط البائـع مجيع األضرار اليت ): 14(مادة
  .اخلاص االكتتابحرمانه من حق  املالية اجملانية أو األوراقاألرباح النقدية املوزعة أو 

  
  التسويات املالية:خامساً

  

  .السوق املالية الناجتة عن عقود التداول املنفذة يف األوراق أمثانودفع  صد بالتسويات املالية قبضيق ):15(مادة
  

  .من خالل املركز النافذة تتم التسويات املالية لعقود التداول): 16(مادة
  

تسليم الورقة املالية مقابل تسديد  أساس املالية املودعة لديه على األوراقيتوىل املركز تسوية عقود تداول  ):17(مادة
  .أمثاهنا

جمللس  حيقو (T+2) الثاين بعد يوم التداول يف اليوم فترة التسوية لألوراق املالية املتداولة يف السوق حتدد): 18(مادة
  .بعد موافقة اجمللس التسوية وفقاً ملا يراه مناسباً فترة تعديل اإلدارة

  
السيولة وحساب  ىل الوسطاء من خالل حساب احتياطيإاألوراق املالية من و يتم قبض ودفع أمثان -أ ):19(مادة

  .التسوية
على الوسطاء يف  إيداع األموال النقدية املترتبةوالذي يتم فيه يقوم املركز بفتح حساب احتياطي السيولة  -ب 

   .املوعد احملدد لذلك، وذلك كاحتياطي سيولة
  

احملددة من قبل  وفق الشروط ،ح حساب مصريف واحد ألغراض التسوية املاليةيتوجب على كل وسيط فت -أ): 20(مادة
 .تغيري وإبالغ املركز هبذا احلساب وبكل ما يطرأ عليه من ،املركز هلذه الغاية

واحلصول على  من هذه املادة) أ(يف الفقرة  إليهعلى احلساب املصريف املشار  اإلطالعحيق للمركز  -ب
  .ال حيق للوسيط االعتراض على ذلكهذا احلساب، وضمن  بالعمليات املسجلة كشف
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هناية وذلك يف  .يوم التسويةل على الوسيطاملستحق أو  صايف املبلغ املستحق للوسيط باحتسابيقوم املركز  - أ ):21(مادة
 .ولكافة الوسطاء املعنيني ،كل يوم تداول

مشتريات الوسيط من  قيمة إمجايلادة بطرح من هذه امل) أ(يف الفقرة  إليهيتم احتساب املبلغ املشار  -ب
  .املالية لنفس اليوم األوراق املالية ليوم التداول من صايف قيمة مبيعاته من األوراق

 طرح قيمة عقود التداول من خالل صايف قيمة مبيعات الوسيط من األوراق املالية احتساب مبلغيتم  -ج
  .املالية وراققيمة مبيعات الوسيط من األ إمجايلاملعلقة من 

  
وذلك يف  ،السيولة احتياطيسيولة يف حساب  كاحتياطييتوجب على الوسيط إيداع املبلغ املستحق عليه  -أ): 22(مادة

  .هلذه الغايةاملوعد احملدد 
وذلك  ،على الوسيط دفعه كاحتياطي سيولة املتوجب باحتساب املبلغ  كل يوم تداوليف هناية يقوم املركز  -ب

  :لة التاليةعادللم اًوفق
 /21/املادةوفق أحكام  من قبل املركزاملبلغ املستحـق على الوسيط احملتسب = احتياطـي السيولة  مبلـغ

  .)املصرفيةالكفالة + املسامهة النقدية( مسامهة الوسيـط يف صندوق ضمان التسويةنصف مطروحـاً منه 
من صايف  ،املادة من هذه) أ(إليه بالفقرة  يتم طرح املبلغ الذي يتوجب دفعه كاحتياطي سيولة واملشار -ت

  .املبلغ الذي يتوجب على الوسيط دفعه يف يوم التسوية
وفقاً ألحكام الفقرة  السيولة احتياطييف حساب  املودعةيوم التسوية بتحويل جممل املبالغ يف يقوم املركز  -ث

  .إىل حساب التسوية ،من هذه املادة) أ(
ذلك يف و حبساب التسوية ،يف يوم التسوية على الوسيطاملستحق  املبلغصايف يتوجب على الوسيط إيداع  -ج

  .املوعد احملدد هلذه الغاية
 ،عينالوسيط امل سابحاملبلغ املستحق للوسيط يف يوم التسوية من حساب التسوية إىل  بتحويليقوم املركز  -ح

  .كزذلك بعد قيام كافة الوسطاء بتسديد املبالغ املستحقة عليهم للمرو
  .يتم دفع وقبض املبالغ الواردة سابقاً حسب األوقات احملددة ضمن إجراءات التقاص والتسوية -خ
  

بعد ظهر يوم التداول يتضمن املبالغ اليت يفترض من بنـك التسوية  إىليـقوم املركـز بإرسال إشعـار ): 23(مادة
وفق  إيداعها يف حساب التسوية للمركزاملبالغ اليت يفترض و ،السيولة للمركز إيداعها يف حساب احتياطي
  .إجراءات التقاص والتسوية

  
 حبسباحملدد  وعداملكاحتياطي سيولة يف  على الوسيطيتوجب علـى الوسيط دفع املبلغ املستحق  -أ ):24(مادة

من احلساب  وذلك بتحويل املبلغ املطلوب ،بعد يوم التداول األولمن اليوم التسوية و إجراءات التقاص
 .للمركز ص به إىل حساب احتياطي السيولةاخلا
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إجراءات  حبسباحملدد  وعدامليف يتوجب على الوسيط دفع املبلغ املستحق عليه لصاحل حساب التسوية  -ب
املطلوب من احلساب اخلاص به إىل  وذلك بتحويل املبلغ ،من اليوم الثاين بعد يوم التداولالتسوية و التقاص

  .حساب التسوية اخلاص باملركز
  

 ،التسويةو إجراءات التقاص حبسباحملدد  وعدامليف إذا مل يقم الـوسيط بتسديد مـبلغ احتياطي السيولة  -أ ):25(مادة
 :التالية للمركز اختاذ أي من اإلجراءاتميكن 

 .الوسيط عن التداول السوق بوجوب إيقاف اهليئة و إشعار .1

 .ذلك الوسيطاملركز لحجب مجيع اخلدمات اليت يقدمها  .2

 من التسويةو إجراءات التقاص حبسباحملدد  وعدامليف إذا مل يقم الوسيط بدفع مبلغ احتياطي السيولة  -ب
الذي يتوجب على  بعد يوم التداول يعمل املركز على إضافة ذلك املبلغ إىل صايف املبلغ األولظهر اليوم 

  .التسوية الوسيط دفعه يف يوم التسوية حيث يتوجب على الوسيط دفعهما معاً بيوم
  

 حبسباحملدد  وعدامليف  إذا ختلف الوسيط عن دفع املبالغ املستحقة عليه يف حساب التسوية يف يوم التسوية ):26(مادة
ضمان التسوية حمل ذلك الوسيط  يعد متخلفاً عن الوفاء بالتزاماته وحيل صندوق التسويةو إجراءات التقاص

  :التالية اإلجراءاتذ للوفاء بتلك االلتزامات ويقوم املركز باختا
التسوية  من حساب صندوق ضمان التسوية إىل حساب -الذي مل يتم تسديده  -حتويل املبلغ  .1

 .للمركز

يقدمها املركز  الوسيط عن التداول وحجب اخلدمات اليت إيقافالسوق بوجوب اهليئة و  إشعار .2
 .املتخلف عن الدفعللوسيط 

ذلك بعد احلصول على و ،لصاحل صندوق ضمان التسوية بلهمن قاحلجز على األوراق املالية اململوكة  .3
 .حكم قضائي بذلك

ضمان التسوية مبا يف ذلك بدل  كافة االلتزامات املترتبة عليه لصاحل املركز وصندوق مطالبته بتسديد .4
  .مصاريف أو نفقات تكبدها املركز لقاء ذلك ةالتأخري وأي

، اليت مل يتم الدفععن  املالية املشتراة من قبل الوسيط املتخلف وراقاأللصندوق ضمان التسوية احلق بتملك  ):27(مادة
  .التسوية نظام صندوق ضمان ألحكامتسديد مثنها، وبيعها وذلك وفقاً 
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أوامر دفع لبنك التسوية  من يوم التسوية بإصدار التسويةو احملدد من إجراءات التقاص وعدامليف يقوم املركز  ):28(مادة
أموال كافية يف حساب التسوية تعادل املبالغ  توفروذلك بعد  ،ستحقة للوسطاء املعنينيلدفع املبالغ امل

  .املستحقة للوسطاء بيوم التسوية
  

وذلك  املترتبة عليه االلتزاماتب  الوسيط بالتزاماته املالية بيوم التسوية، يتوجب عليه الوفاء الكامل يِفإذا مل  ):29(مادة
  .عن التسديد لفهختخالل يوم واحد من تاريخ 

  
التسوية، فإنه حيق للمركز  لصاحل أوسيولة  كاحتياطيالوسيط عن دفع أي من املبالغ املستحقة عليه  ختلف إذا ):30(مادة

  ).وجدت إن(التسوية  يف حساب لهخصم هذه املبالغ من املبالغ املستحقة 
  

بعد قيامه  إال الوساطةو ارسة عمليات التداولل مماملوقوف عن التداوو ف عن الدفعلاملتخ ال حيق للوسيط -أ ):31(مادة
 .االلتزامات املترتبة عليه لصندوق ضمان التسوية واملركز بتسديد مجيع

املركز  يقوم ،وللمركز قيام الوسيط بتسديد مجيع االلتزامات املترتبة عليه لصندوق ضمان التسوية عند -ب
  .ط لعملهملعاودة الوسي فوراً بذلكالسوق  بإشعار اهليئة و

  
اليت تتم يف جلسة  الضخمةمجيع الصفقات  النظاميستثىن مـن أحكام التسوية املنصوص عليهـا يف هذا  ):32(مادة

تثبيت و التسويـات املالية لتلك الصفقات حيث تتم ،وفقاً لنظام التداول يف السوق ،بذلك خاصة تداول
  .ملكياهتا تبعا لإلجراءات الصادرة عن جملس اإلدارة

  
  أحكام عامة: دساًسا

  

هبدف حتديد صايف حقوق والتزامات  عمليات التقاص والتسوية لعقود التداول وذلك بإجراءيقوم املركز  ):33(مادة
  .هذا النظام ألحكاماملالية الناشئة عنها ونقل امللكية وفقاً احلقوق عمليات تسوية  إجراءات وإمتامالوسطاء 

  
  التزاماته املالية الناشئة عن تعامله  والالزمة لتلبيةاألموال الكافية م بتأمني أن يقويتوجب على الوسيط ): 34(مادة

  .باألوراق املالية
  

صحة أوامر  تثبت اليتوالتفويضات  على الوسيط االحتفاظ جبميع الوثائق واملستندات والبيانات والسجالت): 35(مادة
  .يدخلها بناء على طلب مستثمريهاليت  البيع أو الشراء
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