
/3801/القرار رقم   

 نظام بدالت مركز المقاصة والحفظ المركزي

 

 /1083/القرار رقم 
  

 مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالٌة

 وتعدٌالته 2005لعام / 22/بناًء على أحكام القانون رقم 

 وتعدٌالته 2006لعام / 55/وعلى أحكام المرسوم التشرٌعً رقم 

 16/12/2015تارٌخ / 3633/مجلس الوزراء رقم والقرار الصادر عن السٌد رئٌس 
 10/04/2014تارٌخ /858/وعلى أحكام النظام الداخلً لمركز المقاصة والحفظ المركزي الصادر بالقرار رقم 

 22/11/2016تارٌخ / 241/وعلى ما أقره مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالٌة بجلسته رقم 

ضً ال  08/12/2016تارٌخ / 74/الُمتخذ بجلسته رقم ( م/161)هٌئة بالقرار رقم وعلى اعتماده من قبل مجلس ُمفوَّ

 17/12/2018الصادر بتارٌخ/1212/والمعدل بالقرار رقم 

 25/03/2019تارٌخ / 1261/والمعدل بالقرار رقم 

 04/05/2020تارٌخ / 1385/والمعدل بالقرار رقم 

 29/11/2022تارٌخ / 1685/م قوالمعدل بالقرار ر

 07/02/2023تارٌخ / 1722/بالقرار رقم والنعدل 

 :ٌقرر ماٌلً
 نظام بدالت مركز المقاصة والحفظ المركزي

  
 :تعارٌف -أوالً 

              ( :1)المادة    

 :ماٌلً النظام هذا أحكام تطبٌق مجال فً اآلتٌة والعبارات بالكلمات ٌقصد
 .2005 لعام /22/رقم بالقانون المحدثة السورٌة المالٌة واألسواق األوراق هٌئة :الهٌئة

 .2005 لعام /22/ رقم السورٌة المالٌة واألسواق األوراق هٌئة قانون :القانون

 .السورٌة المالٌة واألسواق األوراق هٌئة مفوضً مجلس :المجلس

 .2006 لعام /55/ رقم التشرٌعً بالمرسوم المُحدثة المالٌة لألوراق دمشق سوق :السـوق

 .وتعدٌالته ،2006 لعام /55/ رقم التشرٌعً بالمرسوم الصادر المالٌة لألوراق دمشق سوق نقانو :قانون السوق

 .المالٌة لألوراق دمشق سوق إدارة مجلس :اإلدارة مجلس

 .المالٌة لألوراق دمشق لسوق التنفٌذي المدٌر :المدٌر التنفٌذي
 .المركزي والحفظ المقاصة مركز :المركز

 .المركز فً عضوٌته تقبل ذيال االعتباري الشخص :العضو

 .السوق فً المالٌة أوراقها إدراج قبول تم التً المساهمة الشركة :الشركة المدرجة

 أمٌن أو لحسابه الوسٌط أو المالً الوسٌط أعمال من أكثر أو عمالا  تمارس والتً الهٌئة قبل من لها الُمرخَّص المالٌة والوساطة الخدمات شركة هً :شركة الخدمات والوساطة المالٌة
ده ما وفق آخر استثماري نشاط أي أو اإلصدار مدٌر أو االستثمار  .بمقتضاها الصادرة والقرارات واألنظمة القوانٌن بموجب الهٌئة ُتحدِّ

 .سنة /30/ تتجاوز وال سنة من أطول استحقاقها مدة األجل وطوٌلة متوسطة حكومٌة دٌن أوراق هً :أسناد القروض الصادرة عن حكومة الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 .النظام هذا فً تعرٌف فٌه ٌرد لم ما كل فً والسوق، الهٌئة عن الصادرة والقرارات واألنظمة والتعلٌمات السوق، وقانون القانون فً المعتمدة التعارٌف تراعى

  
  :بدالت المركز -ثانٌاً 

              ( :2)المادة    

 :التالٌة والبدالت العموالت المركز ٌستوفً السوق قانون من /24/و /17/ المادتٌن بأحكام عمالا 

  .العضوٌة بطلب التقدم عند واحدة مرة وٌدفع للمركز االنتساب بدل         .أ 



 .المركز فً سنوي اشتراك بدل    .ب 
 .المالٌة األوراق وإٌداع تسجٌل بدل     .ج 

 .السوق فً المدرجة المالٌة األوراق ملكٌة نقل بدالت        .د 

 .المركز ٌقدمها التً الخدمات عن بدالت        .ه 

 .المجلس وٌعتمدها التنفٌذي المدٌر اقتراح على بناءا  اإلدارة مجلس ٌقررها عموالت أو بدالت أو أجور أٌة       .و 

 ً  :بدل االنتساب للمركز -ثالثا
              ( :3)المادة    

 :وقدره فقط واحدة ولمرة انتساب بدل أعضائه من المركز ٌستوفً        .أ 

 .المدرجة الشركات من سورٌة لٌرة مالٌٌن خمسة س.ل (500000000)      .1

 .المالٌة والوساطة الخدمات شركات من سورٌة لٌرة ملٌون س.ل (100000000)    .2

 .جدٌد انتساب بدل دفع علٌه ٌتوجب المركز، لدى عضوٌته وأنهٌت سبق الذي العضو عودة حال فً   .ب 

   
 ً  :بدل االشتراك السنوي فً المركز -رابعا

              ( :4)المادة    
 على ،نةالس من األول الشهر خالل وذلك االسمٌة القٌمة من آالف بالعشرة ثمانٌة (0.0008)  وقدره المدرجة الشركة من سنوي اشتراك بدل المركز ٌستوفً األولى، السنة باستثناء        .أ 

 .سورٌة لٌرة مالٌٌن ثالثة س.ل (300000000) عن ٌقل أال

 مالٌة ووساطة خدمات شركة أي من سورٌة لٌرة ألف ثالثمئة س.ل (300,000) السنةوقدره من األول الشهر خالل سنوي اشتراك بدل المركز ٌستوفً األولى، السنة باستثناء   .ب 
 ترخٌص من شهر خالل وذلك المالٌة األوراق فً الوساطة أعمال عن إضافً نشاط لكل سورٌة لٌرة ألف سخمسون.ل (500000)وقدره مبلغ المركز وٌستوفً الهٌئة، من ترخٌص على حصلت

 .المالٌة باألوراق المتعلقة المعلومات ونشر وتحلٌل المالٌة االستشارات تقدٌم نشاط باستثناء النشاط، هذا

 ً  :المالٌة بدل تسجٌل وإٌداع األوراق -خامسا
              ( :5)المادة    

 :لماٌلً وفقاا  واحدة، ولمرة المدرجة الشركات من المالٌة األوراق وإٌداع تسجٌل بدل المركز ٌستوفً        .أ 

 .سورٌة لٌرة مٌلون س.ل (100000000) عن تقل أال على ،لألسهم االسمٌة القٌمة من آالف بالعشرة سبعة (000007)      .1

 سورٌة لٌرة مٌلون س.ل (10000000) عن تقل أال على ،المدرجة الشركات عن الصادرة القروض ألسناد االسمٌة القٌمة من آالف بالعشرة أربعة (000004)      .2

 .السورٌة العربٌة الجمهورٌة حكومة عن الصادرة المالٌة األوراق وإٌداع تسجٌل لقاء بدل أي المركز ٌستوفً ال   .ب 

 .المجلس وٌعتمده التنفٌذي المدٌر اقتراح على بناءا  اإلدارة مجلس من بقرار البدل ٌحدد السوق، فً المدرجة غٌر المالٌة األوراق وإٌداع تسجٌل بدل المركز ٌستوفً    .ج 

 ً  :بدالت نقل ملكٌة األوراق المالٌة -سادسا
  

              ( :6)المادة    

 :التالً النحو على بدالت المتداولة المالٌة األوراق ملكٌة نقل لقاء المركز ٌستوفً

 .التداول طرفً من طرف كل من لألسهم السوقٌة القٌمة من آالف بالعشرة ستة (000006)        .أ 

 .التداول طرفً من طرف كل من المدرجة الشركات عن الصادرة الدٌن وأدوات القروض ألسناد السوقٌة القٌمة من آالف بالعشرة ثالثة (000003)    .ب 

 .التداول طرفً من طرف كل من السورٌة العربٌة الجمهورٌة حكومة عن الصادرة العام الدٌن وأدوات القروض ألسناد السوقٌة القٌمة من آالف بالعشرة اثنان (0.0002)    .ج 

     ]2[     ( :7)المادة    

 خمسة س.ل (000025) عن تقل أال على واحد طرف ومن السوقٌة القٌمة من باأللف خمسة (0.005) وقدره األسهم ملكٌة نقل بدل أدناه المذكورة الحاالت فً المركز ٌستوفً        .أ 
 :سورٌة لٌرة ألف وعشرون

 .اإلرثٌة التحوٌالت      .1
 .المالٌة األوراق فً الوصٌة      .2
 .الرسمٌة الجهات لدى المسجلة االنسانٌة أو أواالجتماعٌة أوالخٌرٌة الدٌنٌة الجهات لصالح المالٌة األوراق فً الهبة      .3
  
  
  
 وعشرون خمسة س.ل (000025) عن تقل أال على الطرفٌن ومن السوقٌة القٌمة من باأللف خمسة (0.005) وقدره األسهم ملكٌة نقل بدل أدناه المذكورة الحاالت فً المركز ٌستوفً  .ب 

 :طرف كل من سورٌة لٌرة ألف

 .واألخوة األزواج بٌن وما الثانٌة الدرجة حتى والفروع األصول بٌن تتم التً العائلٌة التحوٌالت      .1
   .واإلٌداع التسجٌل عملٌة عند المساهمٌن سجل على تسجٌلها ٌتم ولم السوق فً اإلدراج قبل تنازل صكوك أو عقود بموجب تمت وشراء بٌع لعملٌات نتٌجة تتم التً التحوٌالت   .2
 .الهٌئة وموافقة السوق من معلل اقتراح على بناءا  وذلك الطرفٌن، بٌن ملكٌة نقل لعقد وفقاا  ذلك وٌتم السوق، فً اإلدراج تعلٌق حاالت فً تتم التً التحوٌالت   .3



 من قرار بموجب وذلك بأعمالها، المشمولٌن واالعتبارٌٌن الطبٌعٌٌن اصاألشخ إلى الرسمٌة الجهات لدى المسجلة اإلنسانٌة أو االجتماعٌة أو الخٌرٌة أو الدٌنٌة الجهات من التحوٌالت   .4
 .اإلدارة مجلس

 .السوقٌة القٌمة من آالف بالعشرة وسبعون خمسة (750.00) وقدره  (ب -أ) الفقرتٌن فً إلٌها المشار الحاالت فً الدٌن أدوات ملكٌة نقل بدل المركز ٌستوفً    .ج 

 :كماٌلً القطعٌة الدرجة المكتسبة المحاكم وقرارات التنفٌذ دوائر من المحالة القضائٌة القرارات لكافة تنفٌذاا  الملكٌة نقل بدل المركز ٌستوفً   .د 
 .الطرفٌن عن بالطلب المتقدم الطرف من أو طرف، كل من لألسهم السوقٌة القٌمة من بالمائة واحد (0.01)  ·
 .الطرفٌن عن بالطلب المتقدم الطرف من أو العقد، طرفً من طرف كل من المدرجة الشركات عن الصادرة الدٌن وأدوات القروض سنادأل السوقٌة القٌمة من باأللف سبعة (0.007)   ·
 المتقدم الطرف من أو د،العق طرفً من طرف كل من السورٌة العربٌة الجمهورٌة حكومة عن الصادرة العام الدٌن وأدوات القروض ألسناد السوقٌة القٌمة من باأللف خمسة (0.005)   ·
 .الطرفٌن عن بالطلب

  
  

 ً   :بدالت الخدمات التً ٌقدمها المركز -سابعا
              [3]   ( :8)المادة  

 :التالً النحو على ٌقدمها التً الخدمات عن بدالت المركز ٌستوفً    - أ
 :التالٌة الحاالت من كل فً وذلك سورٌة لٌرة ألف خمسون س.ل (000050) عن تقل أال على الخدمة طالب من المالٌة لألوراق السوقٌة القٌمة من باأللف خمسة (00500)-   1

 تثبٌت أو رفع القٌود على الملكٌة           -

 عن األوراق المالٌة/تثبٌت أو رفع إشارة الدعوى على          -

عن األوراق المالٌة، والواردة من الجهات المخولة قانوناً فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة بطلب وضع /الدعوى على الملكٌة، وتثبٌت أورفع إشارة عن/تثبٌت أو رفع القٌود على-         
 .القٌد على الملكٌة أو رفعه أو وضع إشارة الدعوى على األوراق المالٌة أو رفعها

 س.ل (10000) مبلغ احتساب ٌتم صفحتٌن الكشف تجاوز وإذا ،صفحتٌن لغاٌة وذلك المالٌة الورقة لمالك مالٌة أوراق حساب كشف بدل سورٌة لٌرة آالف عشر س.ل (100000)-   2
 .إضافٌة صفحة كل عن سورٌة لٌرة ألف

 لٌرة ألف س.ل (10000) مبلغ احتساب ٌتم صفحتٌن اإلشعار تجاوز وإذا ،صفحتٌن لغاٌة وذلك المالٌة الورقة لمالك ملكٌة إشعار بدل سورٌة لٌرة آالف عشر س.ل (000001)-    3
 .حدى على إشعار كل عن البدل استٌفاء ٌتم واالنكلٌزٌة العربٌة باللغتٌن التارٌخ نفس فً نفسه للمساهم الملكٌة إشعار طلب تم حال وفً إضافٌة، صفحة كل عن سورٌة

 .للسوق االلكترونً الموقع خالل من المالٌة األوراق ملكٌة عن االستعالم خدمة فً السنوي االشتراك بدل سورٌة لٌرة آالف عشر س.ل (100000) -   4
  

 أو رفعه، أو الملكٌة على القٌد وضع بطلب السورٌة العربٌة الجمهورٌة فً قانوناا  المخولة الجهات من الواردة الملكٌة عن/على القٌود رفع أو تثبٌت عن بدالت أٌة المركز الٌستوفِ      - ب
 .اإلداري الطابع ذات العامة المؤسسات لصالح والمطلوبة رفعها أو المالٌة األوراق على الدعوى إشارة وضع

 .المالٌة واألسواق األوراق هٌئة طرٌق عن السوق إلى أسماؤهم الواردة واالعتبارٌٌن الطبٌعٌٌن األشخاص ملكٌة عن/على الواردة القٌود رفع أو تثبٌت عن بدالت أٌة المركز الٌستوفِ  -ج

         [4]     (:9)المادة    

 :وهً المدرجة للشركات ٌقدمها التً الخدمات عن بدالت المركز ٌستوفً

 .فقط المدرجة الشركة هذه لدى المساهم ملكٌة فٌه ٌظهر مساهمٌها ألحد بطلبه المدرجة الشركة قٌام عند ملكٌة إشعار إصدار بدل سورٌة لٌرة آالف خمسة س.ل (50000)  .أ      

 :المساهمٌن سجل   .ب 

 .سنوٌاا  واحدة مرة مجاناا    .1

 أعلى وبحد سورٌة لٌرة ألف مئة س.ل (1000000) مبلغ أدنى وبحد مساهم، كل عن سورٌة لٌرة مئة س.ل (100) :المختومة الورقٌة النسخة أو الكترونٌة النسخة   .2
 .سورٌة لٌرة ألف خمسمئة س.ل (5000000) مبلغ

 .الشهري الصفقات بسجل المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة ألف خمسون س.ل (500000)   .ج

 .إدارتها مجلس أعضاء ملكٌات بتقرٌر المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة ألف خمسون س.ل (000050)    .د

 .مؤسسٌها ملكٌات بتقرٌر المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة ألف خمسون س.ل (500000)   . ه

 .القٌود أنواع من نوع كل عن وذلك المركز، لدى المودعة المالٌة أوراقها على الملكٌة قٌود بتقرٌر المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة ألف خمسون س.ل (500000)    . و

 نوع كل عن وذلك المركز، لدى المودعة المالٌة أوراقها على تتم التً واإلرثٌة العائلٌة التحوٌالت بتقرٌر المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة ألف خمسون س.ل (500000)    . ز
 .التحوٌالت أنواع من

 .التدقٌق ألمور قبلها من المطلوب التارٌخ فً الشركة محفظة ٌبٌن بكتاب المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة ألف خمسون س.ل (500000) .ح

 التنفٌذي للمدٌر تقدٌرها وٌعود المدرجة الشركة تطلبها أخرى رٌرتقا أي عن بدل سورٌة لٌرة ألف خمسون س.ل (500000. )ط

          ( :10)المادة    

 :وهً المالٌة والوساطة الخدمات لشركات ٌقدمها التً الخدمات عن بدالت المركز ٌستوفً

 الخدمات شركة مقر فً إضافٌة نسخة كل لقاء سورٌة لٌرة ألف وسبعون خمسة س.ل (750000) قدره سنوٌاا  وبدالا  التداول، قاعة ضمن االلكترونً المركز نظام من مجانٌة نسخة        .أ 
 .المالٌة والوساطة

 :لماٌلً وفقاا  الشركة، طلب على بناءا  وذلك للمستثمرٌن بها قاموا التً والتحوٌالت االلكترونً، المركز نظام على بفتحها قاموا التً الحسابات حالة ٌبٌن تقرٌر      .ب 



 .سنوٌاا  واحدة مرة مجاناا       .1
 .شهرٌاا  سورٌة لٌرة ألف وعشرون خمسة س.ل (000025)   .2
 .التدقٌق ألمور قبلها من المطلوب التارٌخ فً الشركة محفظة ٌبٌن بكتاب المالٌة والوساطة الخدمات شركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة ألف خمسون س.ل (500000)  .ج 

  
          :( 11)المادة    

 .أخرى جهات وأي التنفٌذ ودوائر المحاكم من الواردة االستفسارات على رداا  ملكٌة إشعار إصدار بدل سورٌة لٌرة آالف عشر.ل (100000) وقدره مبلغ المركز ٌستوفً

  

 ً  :أحكام عامة -ثامنا
    ( :12)المادة    

       .بعد علٌها التداول ٌتم ولم المركزي والحفظ المقاصة مركز لدى أسهمها المودعة للشكرات االسمٌة بالقٌمة للغٌر ٌقدمها التً الخدمات عن البدالت كافة باستٌفاء المركز ٌقوم

          ( :13)المادة 

 البدل هذا مقدار وٌحدد منسوخة، أو مسموعة أو مصورة أو مطبوعة معلومات أو أوبٌانات مباشرة خدمات شكل على كانت سواء للغٌر، ٌقدمها التً الخدمات عن بدالا  المركز ٌتقاضى
 .الغاٌة لهذه اإلدارة مجلس ٌصدره قرار بموجب

          ( :14)المادة   

 علٌها المنصوص قةالمعل غٌر العضوٌة بدالت إجمالً من بالمائة خمسون %50نسبة المعلقة العضوٌة ذات المالٌة والوساطة الخدمات شركات من سنوي اشتراك بدل المركز ٌستوفً  . أ
 .النظام هذا فً

 .النظام هذا فً علٌها المنصوص المعلقة غٌر العضوٌة بدالت إجمالً من بالمائة خمسون %50نسبة المعلقة العضوٌة ذات المدرجة الشركة من سنوي اشتراك بدل المركز ٌستوفً   . ب

          ( :15)المادة   

 .السورٌة غٌر للشركات بالنسبة األجنبً بالقطع النظام هذا فً مذكورةال البدالت كافة ماٌعادل المركز ٌستوفً 

          ( :16)المادة   

 .المطالبة تارٌخ من أسبوعٌن خالل للمركز مستحقة أجور أو بدالت من المركز مطالبات وتسدٌد تسوٌة العضو على        . أ

 .المركز تجاه علٌه المترتبة المالٌة االلتزامات بجمٌع بالوفاء ٌقم لم الذي للعضو خدمات أٌة تقدٌم عن االمتناع للمركز ٌحق    . ب

 :(17)المادة   

 .التعلٌق أو اإلنهاء قرار صدور قبل علٌها والمستَحقَّة (وجودها حال فً) والغرامات والرسوم البدالت كافة سداد علٌها ٌتوجب علقت أو الشركة عضوٌة أنهٌت حال فً       .أ 

 .العام هذا عن إضافٌة عضوٌة بدالت تحمٌلها ٌتم ال فإنه التعلٌق قرار فٌه صدر الذي العام ذات فً عضوٌتها علقت التً للشركة العضوٌة تفعٌل بإعادة قرار صدور حال فً  .ب 

 .التعلٌق أو ءاإلنها قرار صدور قبل للمركز دفعتها قد كانت بدالت أي استرداد عضوٌتها علقت أو أنهٌت شركة ألي ٌمكن ال   .ج 

 [5] :( 18)المادة   

 .خدمة لكل علٌها المنصوص البدالت استٌفاء بعد النظام هذا فً علٌها المنصوص الخدمات المركز ٌقدم

          ( :19)المادة    
 .المجلس من اعتماده بعد إال نافذاا  التعدٌل ٌعتبر وال والسوق المركز لوضع مناسباا  ٌراه ما وفق أخرى بدالت إضافة أو النظام هذا فً المحددة البدالت تعدٌل اإلدارة لمجلس ٌحق

          ( :20)المادة    
 .صلة ذات أخرى قرارات وأٌة وتعدٌالته 04/09/2008 تارٌخ /126/ رقم بالقرار الصادر المركزي والحفظ المقاصة مركز بدالت نظام ٌُنهى العمل بأحكام

  
          ( :21)المادة    

م  .لتنفٌذه ٌلزم من وٌبلغ القرار ٌَُعمَّ
 .08/12/2016دمشق فً 

 رئٌس مجلس إدارة                                                                                                                

 سوق دمشق لألوراق المالٌة                                                                                                       

 محمد غسان القالع                                                                                                        

 

 

 

 :نصها كان وقد 17/12/2018 بتارٌخ الصادر /1212/ رقم اإلدارة مجلس بقرار الوارد التعدٌل وفق /8/ رقم المادة من (هـ) الفقرة عدلت (1)



 ".الحق هذا تعطٌها التً القوانٌن بموجب وذلك السورٌة العربٌة الجمهورٌة فً المالٌة وزارة قبل من الواردة القٌود رفع أو تثبٌت عن بدالت أٌة المركز الٌستوفً"

 

 :نصها كان وقد 25/3/2019 بتارٌخ الصادر /1261/ رقم اإلدارة مجلس بقرار الوارد التعدٌل فقو /7/ رقم المادة من /د -ب -أ/ الفقرات عدلت (2)

 لٌرة ألف س.ل (10000) عن تقل أال على واحد طرف ومن السوقٌة القٌمة من باأللف خمسة (0.005) وقدره األسهم ملكٌة نقل بدل أدناه المذكورة الحاالت فً المركز ٌستوفً   .أ
 :سورٌة

 .اإلرثٌة التحوٌالت      .1

 .المالٌة األوراق فً الوصٌة      .2

 لألوراق دمشق سوق لدى الشركة إدراج تارٌخ بعد صدرت والتً أسهم بٌوع عقود إتمام ُتثبت التً القرارات عدا ما القطعٌة، الدرجة المكتسبة المحاكم لقرارات تنفٌذاا  التحوٌالت      .3
 .المالٌة

 .الرسمٌة الجهات لدى المسجلة أواالجتماعٌة أوالخٌرٌة الدٌنٌة الجهات لصالح المالٌة وراقاأل فً الهبة      .4

  
 سورٌة لٌرة ألف س.ل (10000) عن تقل أال على الطرفٌن ومن السوقٌة القٌمة من باأللف خمسة (0.005) وقدره األسهم ملكٌة نقل بدل أدناه المذكورة الحاالت فً المركز ٌستوفً   .ب 

 :طرف كل من

 .واألخوة األزواج بٌن وما الثانٌة الدرجة حتى والفروع األصول بٌن تتم التً العائلٌة التحوٌالت   .1

   .إلٌداعوا التسجٌل عملٌة عند المساهمٌن سجل على تسجٌلها ٌتم ولم السوق فً اإلدراج قبل تنازل صكوك أو عقود بموجب تمت وشراء بٌع لعملٌات نتٌجة تتم التً التحوٌالت   .2

 .الهٌئة وموافقة السوق من معلل اقتراح على بناءا  وذلك الطرفٌن، بٌن ملكٌة نقل لعقد وفقاا  ذلك وٌتم السوق، فً اإلدراج تعلٌق حاالت فً تتم التً التحوٌالت   .3

 المالٌة األوراق شراء أو بٌع عقود تثبٌت فٌها ٌتم والتً السورٌة العربٌة الجمهورٌة فً التنفٌذ دوائر عن الصادرة التنفٌذٌة األسناد لكافة تنفٌذاا  الملكٌة نقل بدل المركز ٌستوفً     .د 
 :كماٌلً السوق فً لها المصدرة الشركة إدراج تارٌخ بعد والصادرة

 .الطرفٌن عن بالطلب المتقدم الطرف من أو العقد، طرفً من طرف كل من لألسهم السوقٌة القٌمة من بالمائة واحد (0.01)        ·

 .الطرفٌن عن بالطلب المتقدم الطرف من أو العقد، طرفً من طرف كل من المدرجة الشركات عن الصادرة الدٌن وأدوات القروض ألسناد السوقٌة القٌمة من باأللف سبعة (0.007)    ·

 الطرف من أو العقد، طرفً من طرف كل من السورٌة العربٌة الجمهورٌة حكومة عن ةالصادر العام الدٌن وأدوات القروض ألسناد السوقٌة القٌمة من باأللف خمسة (0.005)        ·
 .الطرفٌن عن بالطلب المتقدم

 

 :نصها كان وقد 04/05/2020 بتارٌخ الصادر /1385/ رقم اإلدارة مجلس بقرار الوارد التعدٌل وفق /8/ رقم المادة عدلت  (3)

                 ( :8)المادة 

 :وهً ٌقدمها التً الخدمات عن بدالت زالمرك ٌستوفً
 لٌرة آالف ثالثة س.ل (30000) عن تقل أال على الطرفٌن أحد وذلكمن رفعها، أو الملكٌة على القٌد إشارة تثبٌت بدل المالٌة لألوراق السوقٌة القٌمة من باأللف خمسة (00005)   .أ 
 .سورٌة

 س.ل (50) مبلغ احتساب ٌتم صفحات خمس الكشف تجاوز وإذا صفحات، خمس لغاٌة وذلك المالٌة الورقة لمالك مالٌة أوراق حساب كشف بدل سورٌة لٌرة ألف س.ل (10000)  .ب 
 .إضافٌة صفحة كل عن سورٌة لٌرة خمسٌن

 لٌرة خمسٌن س.ل (50) مبلغ احتساب ٌتم صفحات خمس اإلشعار تجاوز وإذا صفحات، خمس لغاٌة وذلك المالٌة الورقة لمالك ملكٌة إشعار بدل سورٌة لٌرة سألف.ل (10000)   .ج 
 .حدى على إشعار كل عن البدل استٌفاء ٌتم واالنكلٌزٌة العربٌة باللغتٌن التارٌخ نفس فً نفسه للمساهم الملكٌة إشعار طلب تم حال وفً إضافٌة، صفحة كل عن سورٌة

 .للسوق االلكترونً الموقع خالل من المالٌة األوراق ملكٌة عن تعالماالس خدمة فً السنوي االشتراك بدل سورٌة لٌرة ألفً س.ل (20000).د 

 الطابع ذات العامة المؤسسات لصالح السورٌة العربٌة الجمهورٌة فً المالٌة وزارة قبل من الواردة القٌود رفع أو تثبٌت بدل المالٌة لألوراق السوقٌة القٌمة من باأللف خمسة (0.005) .هـ 
   ]1[  .سورٌة لٌرة آالف ثالثة س.ل (30000) عن تقل أال على الطرفٌن أحد من وذلك اإلقتصادي،

 .اإلداري الطابع ذات العامة المؤسسات لصالح السورٌة العربٌة الجمهورٌة فً المالٌة وزارة قبل من الواردة القٌود رفع أو تثبٌت عن بدالت أٌة المركز الٌستوفِ  .و

 :نصها كان وقد 04/05/2020 بتارٌخ الصادر /1385/ رقم اإلدارة مجلس بقرار الوارد لالتعدٌ وفق /9/ رقم المادة عدلت(4) 

                 ( :9)المادة 

 :وهً المدرجة للشركات ٌقدمها التً الخدمات عن بدالت المركز ٌستوفً

 .فقط المدرجة الشركة هذه لدى المساهم ملكٌة فٌه ٌظهر مساهمٌها ألحد بطلبه المدرجة الشركة قٌام عند ملكٌة إشعار إصدار بدل سورٌة لٌرة سخمسمئة.ل (500)        .أ 

 :المساهمٌن سجل   .ب 
 .سنوٌاا  واحدة مرة مجاناا       .1

 لٌرة ألف أربعٌن س.ل (400000) مبلغ أعلى وبحد سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000) مبلغ أدنى وبحد مساهم، كل عن سورٌة لٌرات عشر س.ل (10) :الكترونٌة النسخة      .2
 .سورٌة



 س.ل (600000) مبلغ أعلى وبحد سورٌة لٌرة آالف عشرة خمسة س.ل(150000) مبلغ أدنى وبحد صفحة، كل عن سورٌة لٌرة خمسمئة س.ل (500) :المختومة الورقٌة النسخة      .3
 .سورٌة لٌرة ألف ستٌن

 .الشهري الصفقات بسجل المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000)       . د

 .إدارتها مجلس أعضاء ملكٌات بتقرٌر المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000)       . ه

 .مؤسسٌها ملكٌات بتقرٌر المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000)      . و

 .القٌود أنواع من نوع كل عن وذلك المركز، لدى المودعة المالٌة أوراقها على الملكٌة قٌود بتقرٌر المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000)      . ز

 من نوع كل عن وذلك المركز، لدى المودعة المالٌة راقهاأو على تمت التً واإلرثٌة العائلٌة التحوٌالت بتقرٌر المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000)    . ط
 .التحوٌالت أنواع

  .التنفٌذي للمدٌر تقدٌرها وٌعود المدرجة الشركة تطلبها أخرى تقارٌر أي عن بدل سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000)     . ع

    .04/05/2020 بتارٌخ الصادر /1385/ رقم اإلدارة مجلس بقرار الوارد التعدٌل وفق /17/ رقم المادة أضٌفت   (5)   

 :نصها كان وقد 29/11/2022 بتارٌخ الصادر /1685/ رقم اإلدارة مجلس بقرار الوارد التعدٌل وفق (أ) البند من /4/ رقم الفقرة /8/ رقم المادة عدلت  (6)

 :التالً النحو على ٌقدمها التً الخدمات عن بدالت المركز ٌستوفً -أ "

 للسوق االلكترونً الموقع خالل من المالٌة األوراق ملكٌة عن االستعالم خدمة فً السنوي االشتراك بدل سورٌة لٌرة ألفً س.ل (20000) -    -4

 :نصها كان وقد 07/02/2023 بتارٌخ الصادر /1722/ رقم اإلدارة مجلس بقرار الوارد التعدٌل وفق (1) رقم البند من (أ) رقم الفقرة /3/ رقم المادة عدلت (7)

 :وقدره فقط واحدة ولمرة انتساب بدل أعضائه من المركز ٌستوفً -أ "

 ".المدرجة الشركات من سورٌة لٌرة ملٌون س.ل (100000000)      .1

 :نصها كان وقد 07/02/2023 بتارٌخ الصادر /1722/ رقم اإلدارة مجلس بقرار الوارد التعدٌل وفق (أ) رقم الفقرة (4) رقم المادة عدلت (8)

 ".السنة من األول الشهر خالل وذلك االسمٌة القٌمة من آالف بالعشرة ثمانٌة (0.0008)  وقدره المدرجة الشركة من سنوي اشتراك بدل المركز ٌستوفً األولى، السنة باستثناء        .أ" 

 )9( عدلت المادة رقم )5( الفقرة رقم )أ( البند رقم )1( و )2( وفق التعدٌل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /1722/ الصادر بتارٌخ 2023/02/07 وقد كان نصها:

 :لماٌلً وفقاا  واحدة، ولمرة المدرجة الشركات من المالٌة األوراق وإٌداع تسجٌل بدل المركز ٌستوفً        .أ" 

 .لألسهم االسمٌة القٌمة من آالف بالعشرة سبعة (000007)      .1

 ".المدرجة الشركات عن الصادرة القروض ألسناد االسمٌة القٌمة من آالف بالعشرة أربعة (000004)      .2

 )10( عدلت المادة رقم 7( الفقرة رقم )أ( وفق التعدٌل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /1722/ الصادر بتارٌخ 2023/02/07 وقد كان نصها:

 لٌرة ألف س.ل (10000) عن تقل أال على واحد طرف ومن السوقٌة القٌمة من باأللف خمسة (0.005) وقدره األسهم ملكٌة نقل بدل أدناه المذكورة الحاالت فً المركز ٌستوفً        .أ 
 :سورٌة

 .اإلرثٌة التحوٌالت      .1
 .المالٌة األوراق فً الوصٌة      .2
 .الرسمٌة الجهات لدى المسجلة االنسانٌة أو أواالجتماعٌة أوالخٌرٌة الدٌنٌة الجهات لصالح المالٌة اقاألور فً الهبة      .3
 

 )11( عدلت المادة رقم )7( الفقرة رقم )ب( وفق التعدٌل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /1722/ الصادر بتارٌخ 2023/02/07 وقد كان نصها:

 سورٌة لٌرة ألف س.ل (10000) عن تقل أال على الطرفٌن ومن السوقٌة القٌمة من باأللف خمسة (0.005) وقدره األسهم ملكٌة نقل بدل أدناه المذكورة الحاالت فً المركز ٌستوفً  .ب" 
 ":طرف كل من

 

 )12( عدلت المادة رقم )7( الفقرة رقم )ج( وفق التعدٌل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /1722/ الصادر بتارٌخ 2023/02/07 وقد كان نصها:

 ".السوقٌة القٌمة من باأللف اثنٌن (0.002) وقدره  (ب -أ) الفقرتٌن فً إلٌها المشار الحاالت فً الدٌن أدوات ملكٌة نقل بدل المركز ٌستوفً    .ج" 

 

 

 

 )13( عدلت المادة رقم )8( الفقرة رقم )أ( البند رقم )1( وفق التعدٌل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /1722/ الصادر بتارٌخ 2023/02/07 وقد كان نصها:



 :التالً النحو على ٌقدمها التً الخدمات عن بدالت المركز ٌستوفً    - أ"
 ":التالٌة الحاالت من كل فً وذلك سورٌة لٌرة آالف ثالثة س.ل (30000) عن تقل أال على الخدمة طالب من المالٌة لألوراق السوقٌة القٌمة من باأللف خمسة (00500)-   1

 

 )14( عدلت المادة رقم )8( الفقرة رقم )أ( البند رقم )2( وفق التعدٌل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /1722/ الصادر بتارٌخ 2023/02/07 وقد كان نصها:

"2   )10000( ل.س ألف لٌرة سورٌة بدل كشف حساب أوراق مالٌة لمالك الورقة المالٌة وذلك لغاٌة خمس صفحات، وإذا تجاوز الكشف خمس صفحات ٌتم احتساب مبلغ )50( ل.س 

خمسٌن لٌرة سورٌة عن كل صفحة إضافٌة"

- 

 )15( عدلت المادة رقم )8( الفقرة رقم )أ( البند رقم )3( وفق التعدٌل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /1722/ الصادر بتارٌخ 2023/02/07 وقد كان نصها:

 لٌرة خمسٌن س.ل (50) مبلغ احتساب ٌتم صفحات خمس اإلشعار تجاوز وإذا صفحات، خمس لغاٌة وذلك المالٌة الورقة لمالك ملكٌة إشعار بدل سورٌة لٌرة ألف س.ل (10000)-    3"
 .حدى على إشعار كل عن البدل استٌفاء ٌتم واالنكلٌزٌة العربٌة باللغتٌن التارٌخ نفس فً نفسه للمساهم الملكٌة إشعار طلب تم حال وفً إضافٌة، صفحة كل عن سورٌة

 )31( عدلت المادة رقم )9( الفقرة رقم )أ( وفق التعدٌل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /1722/ الصادر بتارٌخ 2023/02/07 وقد كان نصها:

 :وهً المدرجة للشركات ٌقدمها التً الخدمات عن بدالت المركز ٌستوفً"

 ".فقط المدرجة الشركة هذه لدى المساهم ملكٌة فٌه ٌظهر مساهمٌها ألحد بطلبه المدرجة الشركة قٌام عند ملكٌة إشعار إصدار بدل سورٌة لٌرة خمسمئة س.ل (500)  .أ      

 )31( عدلت المادة رقم )9( الفقرة رقم )ب( البند )2( وتم إلغاء البند )3(  وفق التعدٌل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /1722/ الصادر بتارٌخ 2023/02/07 وقد كان نصها:

 :وهً المدرجة للشركات ٌقدمها التً الخدمات عن بدالت المركز ٌستوفً"

 لٌرة ألف أربعٌن س.ل (400000) مبلغ أعلى وبحد سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000) مبلغ أدنى وبحد مساهم، كل عن سورٌة لٌرات عشر س.ل (10) :الكترونٌة النسخة   .2
 .سورٌة

 س.ل (600000) مبلغ أعلى وبحد سورٌة لٌرة آالف عشرة خمسة س.ل (150000) مبلغ أدنى وبحد صفحة، كل عن سورٌة لٌرة خمسمئة س.ل (500) :المختومة الورقٌة النسخة   .3
 ".سورٌة لٌرة ألف ستٌن

 

)18( عدلت المادة رقم )9( الفقرات ذوات األرقام )ج(، )د(، )ه(، )و(، )ز(، )ح(، )ط( وفق التعدٌل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /1722/ الصادر بتارٌخ 2023/02/07 وقد كان 

 نصها:

 :وهً المدرجة للشركات ٌقدمها التً الخدمات عن بدالت المركز ٌستوفً"

 .الشهري الصفقات بسجل المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000)   .ج

 .إدارتها مجلس أعضاء ملكٌات بتقرٌر المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000)    .د

 .مؤسسٌها ملكٌات بتقرٌر المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000)   . ه

 .القٌود أنواع من نوع كل عن وذلك المركز، لدى المودعة المالٌة أوراقها على الملكٌة قٌود بتقرٌر المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة الفآ عشرة س.ل (100000)    . و

 من نوع كل عن وذلك المركز، لدى المودعة مالٌةال أوراقها على تمت التً واإلرثٌة العائلٌة التحوٌالت بتقرٌر المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000)    . ز
 .التحوٌالت أنواع

 .التدقٌق ألمور قبلها من المطلوب التارٌخ فً الشركة محفظة ٌبٌن بكتاب المدرجة الشركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000) .ح

 "التنفٌذي للمدٌر تقدٌرها وٌعود المدرجة الشركة تطلبها أخرى تقارٌر أي عن بدل سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000. )ط

 

 )31( عدلت المادة رقم )10( الفقرة رقم )ب( البند رقم )2( وفق التعدٌل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /1722/ الصادر بتارٌخ 2023/02/07 وقد كان نصها:

 :وهً المالٌة والوساطة الخدمات لشركات ٌقدمها التً الخدمات عن بدالت المركز ٌستوفً"

 :لماٌلً وفقاا  الشركة، طلب على بناءا  وذلك للمستثمرٌن بها قاموا التً والتحوٌالت االلكترونً، المركز نظام على بفتحها قاموا التً الحسابات حالة ٌبٌن تقرٌر      .ب 

 ".شهرٌاا  سورٌة لٌرة آالف خمسة س.ل (50000)   .2
 

 )08( عدلت المادة رقم )10( الفقرة رقم )ج( وفق التعدٌل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /1722/ الصادر بتارٌخ 2023/02/07 وقد كان نصها:



 :وهً المالٌة والوساطة الخدمات لشركات ٌقدمها التً الخدمات عن بدالت المركز ٌستوفً"

 ".التدقٌق ألمور قبلها من المطلوب التارٌخ فً الشركة محفظة ٌبٌن بكتاب المالٌة والوساطة الخدمات شركة تزوٌد بدل سورٌة لٌرة آالف عشرة س.ل (100000)  .ج 

 

 )03( عدلت المادة رقم )11( وفق التعدٌل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /1722/ الصادر بتارٌخ 2023/02/07 وقد كان نصها:

 ".أخرى جهات وأي التنفٌذ ودوائر المحاكم من الواردة االستفسارات على رداا  ملكٌة إشعار إصدار بدل سورٌة لٌرة سألف.ل (10000) وقدره مبلغ المركز ٌستوفً"

 

 )00( إضافة مادة إلى األحكام العامة تسمى المادة )12( وتعدٌل ترقٌم المواد المتبقٌة من بعدها وفق التعدٌل الوارد بقرار مجلس اإلدارة رقم /1722/ الصادر بتارٌخ 2023/02/07 

 


