
  
/1082/القرار رقم   

  
 مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالٌة

وتعدٌالته 2005لعام / 22/بناًء على أحكام القانون رقم   
وتعدٌالته 2006لعام / 55/وعلى أحكام قانون سوق األوراق المالٌة رقم   

 16/12/2015تارٌخ / 3633/وعلى القرار الصادر عن السٌد رئٌس مجلس الوزراء رقم 
22/11/2016تارٌخ / 241/وعلى ما أقره مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالٌة بجلسته رقم   

08/12/2016تارٌخ / 74/المتخذ بجلسته رقم ( م/161)وعلى اعتماده من قبل مجلس مفوضً الهٌئة بالقرار رقم   
07/02/2023تارٌخ / 1721/والمعدل بالقرار رقم    

:ٌقرر ماٌلً  
  

سوق دمشق لألوراق المالٌةنظام البدالت فً   
  

 :تعارٌف -أوالً 
             ( :1)المادة    

  :ٌقصد بالكلمات والعبارات اآلتٌة فً مجال تطبٌق أحكام هذا النظام ماٌلً
  

 .وتعدٌالته 2005لعام  /22/قانون هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة رقم  :القانون
 .وتعدٌالته 2006لعام  /55/قانون سوق دمشق لألوراق المالٌة الصادر بالمرسوم التشرٌعً رقم  :قانون السوق

 .2005لعام / 22/هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة المُحدثة بالقانون رقم  :الهـٌــئة
ضً الهٌئة :المجلـــس  .مجلس ُمفوَّ
 .2006لعام  /55/سوق دمشق لألوراق المالٌة المُحدثة بالمرسوم التشرٌعً رقم  :الـســوق

 .مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالٌة :مجلس اإلدارة
 .المدٌر التنفٌذي لسوق دمشق لألوراق المالٌة :المدٌر التنفٌذي

    
    
    
 .الشخص االعتباري الذي تقبل عضوٌته فً السوق بموجب أحكام نظام العضوٌة      : العضــو 

 .الشركة المساهمة التً تم قبول إدراج أوراقها المالٌة فً السوق :الشركة المدرجة
أو أكثر من أعمال الوسٌط المالً أو الوسٌط هً شركة الخدمات والوساطة المالٌة الُمرخَّص لها من قبل الهٌئة والتً تمارس عمالً  :شركة الخدمات والوساطة المالٌة 

ده الهٌئة بموجب القوانٌن واألنظمة والقرارات الص  .ادرة بمقتضاهالحسابه أو أمٌن االستثمار أو مدٌر اإلصدار أو أي نشاط استثماري آخر وفق ما ُتحدِّ
 .سنة/ 30/متوسطة وطوٌلة األجل مدة استحقاقها أطول من سنة وال تتجاوز  هً أوراق دٌن حكومٌة:أسناد القروض الصادرة عن حكومة الجمهورٌة العربٌة السورٌة

  

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

   
 :العضوٌة بدالت -ثانٌاً 

  
               ]1[  ( :2)المادة    

                  
 .س خمسة مالٌٌن لٌرة سورٌة وذلك لمرة واحدة فقط.ل( 500000000)تستوفً السوق من شركة الخدمات والوساطة المالٌة بدل انتساب وقدره       .أ 

 ."س ثمانٌة مالٌٌن لٌرة سورٌة وذلك لمرة واحدة فقط.ل(008880888)تستوفً السوق من الشركات المدرجة أوراقها المالٌة بدل انتساب وقدره    .ب 
 :باستثناء السنة األولى    .ج 

:تستوفً السوق بدل اشتراك سنوي من الشركات المدرجة وفقاً لماٌلً  .1  

 .أربعة مالٌٌن لٌرة سورٌة لقطاع المصارف واالتصاالتس .ل( 400000000)      -

  .ملٌونا لٌرة سورٌة لباقً القطاعاتس .ل( 200000000)     -

  

 .س أربعمائة ألف لٌرة سورٌة، من شركات الخدمات والوساطة المالٌة.ل (400,000)تستوفً السوق بدل اشتراك سنوي وقدره     .2

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

             ( :3)المادة    



خمسون بالمئة من إجمالً بدالت العضوٌة غٌر %50تستوفً السوق بدل اشتراك سنوي من شركات الخدمات والوساطة المالٌة ذات العضوٌة المعلقة نسبة        .أ 

 .المعلقة المنصوص علٌها فً هذا النظام
خمسون بالمئة من إجمالً بدالت العضوٌة غٌر المعلقة المنصوص %50المعلقة نسبةتستوفً السوق بدل اشتراك سنوي من الشركة المدرجة ذات العضوٌة     .ب 

 .علٌها فً هذا النظام
  

 :اإلدراج بدالت  -ثالثاً 
  

           ]2[    ( :4)المادة    
من القٌمة االسمٌة لتلك األوراق المالٌة وعند زٌادة رأس المال، سبعة بالعشرة آالف (0.0007)تستوفً السوق بدالً مقابل إدراج أسهم الشركة المدرجة ألول مرة بنسبة        .أ 

 .خمسة مالٌٌن لٌرة سورٌة500000000بحٌث ال ٌقل المبلغ المدفوع لقاء بدل االدراج ألول مرة عن
 بالعشرة آالف من القٌمة االسمٌة لتلك األسنادأربعة ( 0.0004)تستوفً السوق بدالً مقابل إدراج أسناد القروض الصادرة عن الشركات المدرجة ألول مرة بنسبة    .ب 

ثمانٌة بالعشرة آالف من القٌمة االسمٌة لتلك األوراق المالٌة، بحٌث ال ٌقل المبلغ  (0.0008)تستوفً السوق بدالً سنوٌاً مقابل إدراج الشركة المدرجة أسهمها بنسبة    .ج 

 ."خمسة مالٌٌن لٌرة سورٌة500000000المدفوع لقاء بدل إدراج األسهم السنوي عن

 .خمسة بالعشرة آالف من القٌمة االسمٌة لتلك األسناد (0.0005)تستوفً السوق بدالً سنوٌاً مقابل إدراج أسناد القروض الصادرة عن الشركات المدرجة بنسبة        .د 

 .لجمهورٌة العربٌة السورٌةال تستوفً السوق أي بدل لقاء إدراج األوراق المالٌة الصادرة عن حكومة ا       .ه 
                       ( :5)المادة    

خمسون بالمئة من إجمالً البدالت السنوٌة للشركات المدرجة المنصوص علٌها فً %50تستوفً السوق بدل اشتراك سنوي من الشركة المدرجة المعلق إدرجها نسبة

 .هذا النظام
  
  
  
  
  
  

 :التداول عموالت  -رابعاً 
  

             ( :6)المادة    
 .سبعة بالعشرة آالف من القٌمة السوقٌة لألسهم المتداولة من كل طرف من طرفً التداول (0.0007)تستوفً السوق لقاء تداول األسهم عمولة بنسبة     .أ 

أربعة بالعشرة آالف من القٌمة السوقٌة لتلك  (0.0004)لة بنسبة تستوفً السوق لقاء تداول أسناد القروض واألوراق المالٌة الصادرة عن الشركات المدرجة عمو   .ب 

 .األوراق من كل طرف من طرفً التداول
اثنان بالعشرة آالف من القٌمة  (0.0002)تستوفً السوق لقاء تداول أسناد القروض واألوراق المالٌة الصادرة عن حكومة الجمهورٌة العربٌة السورٌة عمولة بنسبة    .ج 

 .لتلك األوراق من كل طرف من طرفً التداولالسوقٌة 
             ( :7)المادة    

س خمسون ألف لٌرة سورٌة، بحٌث ٌتم تقدٌم النسخة .ل(500000)مبلغ وقدره  (ObserverTrading)تستوفً السوق بدالً سنوٌاً عن كل نسخة من نظام المراقب 

 .درجة، وتعتبر هذه الخدمة مجانٌة ضمن قاعة التداولفً مقر شركة الخدمات والوساطة المالٌة أو الشركة الم
             ( :8)المادة    

س مئة ألف لٌرة سورٌة لقاء اختبار واعتماد نظام المكتب الخلفً لشركات الخدمات والوساطة المالٌة، لتكون .ل( 1000000)تستوفً السوق ولمرة واحدة بدالً وقدره

 .مجٌة للشركات مع األنظمة البرمجٌة للسوقمناسبة ولضمان توافق األنظمة البر
             ( :9)المادة    

س مئة ألف لٌرة سورٌة عن كل محطة تداول، وبحٌث ال ٌتجاوز عدد محطات التداول المسموح بها عدد الوسطاء .ل(1000000)تستوفً السوق بدالً سنوٌاً وقدره 

 .الخدمة مجانٌة ضمن قاعة التداولالمعتمدٌن فً الشركة، وتعتبر هذه 
       ]3[   ( :10)المادة    

خمسة وسبعون ألف لٌرة سورٌة عن كل جهاز حاسوب لدى شركات س.ل(750000)تستوفً السوق بدل عن عملٌات الصٌانة الداخلٌة والخارجٌة مبلغ وقدره         - أ

 . الخدمات والوساطة المالٌة
فنٌة لقاء االستضافة المكانٌة للتجهٌزات ضمن مركز معلومات السوق، وبدالت لقاء تجهٌز الحواسب الخاصة بالوسطاء بما ٌتوافق مع المعاٌٌر ال" تستوفً السوق بدال      - ب

 .والتقنٌة المطلوبة من السوق وفقاً للتكلفة الرائجة لهذه الخدمات
  

 :أحكام عامة -خامساً 
         ( :11)المادة    

 .تستوفً السوق ما ٌعادل كافة البدالت المقررة بموجب أحكام هذا النظام بالقطع األجنبً بالنسبة للشركات غٌر السورٌة
   ( :12)المادة    

وٌحدد  -عة أو منسوخةسواء كانت على شكل خدمات مباشرة أو بٌانات أو معلومات مطبوعة أو مصورة أو مسمو -تتقاضى السوق بدالً عن الخدمات التً تقدمها للغٌر
 .مقدار هذا البدل بموجب تعلٌمات ٌصدرها مجلس اإلدارة لهذه الغاٌة

         ( :13)المادة    

 .على العضو تسوٌة وتسدٌد مطالبات السوق من بدالت أو أجور مستحقة للسوق خالل أسبوعٌن من تارٌخ المطالبة        . أ
 .خدمات للعضو الذي لم ٌقم بالوفاء بجمٌع االلتزامات المالٌة المترتبة علٌه تجاه السوق ٌحق للسوق االمتناع عن تقدٌم أٌة    . ب
  
  
  
  



         ( :14)المادة    

 .اإلنهاء أو التعلٌقوالمستَحقَّة علٌها قبل صدور قرار ( فً حال وجودها)فً حال أنهٌت عضوٌة الشركة أو علقت ٌتوجب علٌها سداد كافة البدالت والرسوم والغرامات      .أ 
الت عضوٌة إضافٌة عن هذا فً حال صدور قرار بإعادة تفعٌل العضوٌة للشركة التً علقت عضوٌتها فً ذات العام الذي صدر فٌه قرار التعلٌق فإنه ال ٌتم تحمٌلها ببد   .ب 

 .العام

  
   ( :15)المادة    

راج أوراقها المالٌة استرداد أي بدالت أو غرامات كانت قد دفعتها للسوق كما ال تعفى الشركة من دفع أي ال ٌحق ألي شركة ُعلقت أو أنهٌت عضوٌتها أو تم تعلٌق إد
 .بدل أو غرامة مترتبة علٌها قبل سقوط عضوٌتها أو تعلٌق إدراج أوراقها

         ( :16)المادة    

 .بدالت غٌر المذكورة فً هذا النظام وفق ما ٌراه مناسباً لوضع السوق وال ٌعتبر التعدٌل نافذاً إال بعد اعتماده من المجلسٌحق لمجلس اإلدارة تعدٌل البدالت أو إضافة 
         ( :17)المادة    

 .رات أخرى ذات صلةوتعدٌالته وأٌة قرا 04/09/2008تارٌخ  /124/ٌُنهى العمل بأحكام نظام بدالت سوق دمشق لألوراق المالٌة الصادر بالقرار رقم 
   ( :18)المادة    

م القرار وٌبلغ من ٌلزم لتنفٌذه   .ٌَُعمَّ
  

 .08/12/2016دمشق 
  
  

 رئٌس مجلس إدارة                   
 سوق دمشق لألوراق المالٌة                 

 محمد غسان القالع                  

  

 :وقد كان نصها كماٌلً،7/2/2023تارٌخ/ 1721/ بقرار مجلس اإلدارة رقم(2)من المادة(ج)و(ب)عدلت الفقرة      ]1[

 .س ملٌون وخمسمئة ألف لٌرة سورٌة وذلك لمرة واحدة فقط.ل (105000000)تستوفً السوق من الشركات المدرجة أوراقها المالٌة بدل انتساب وقدره   .ب 

 :باستثناء السنة األولى    .ج 
 .س ملٌون وخمسمئة ألف لٌرة سورٌة، من الشركات المدرجة.ل (105000000)شتراك سنوي وقدره تستوفً السوق بدل ا     .1

 .س أربعمائة ألف لٌرة سورٌة، من شركات الخدمات والوساطة المالٌة.ل (400,000)تستوفً السوق بدل اشتراك سنوي وقدره     .2

 :وقد كان نصها كماٌلً،7/2/2023تارٌخ/ 1721/ بقرار مجلس اإلدارة رقم (4)من المادة(ج)و(أ)عدلت الفقرة  ]2[

 . سبعة بالعشرة آالف من القٌمة االسمٌة لتلك األوراق المالٌة وعند زٌادة رأس المال( 0.0007)تستوفً السوق بدالً مقابل إدراج أسهم الشركة المدرجة ألول مرة بنسبة       .أ
 .ثمانٌة بالعشرة آالف من القٌمة االسمٌة لتلك األوراق المالٌة (0.0008)ة المدرجة أسهمها بنسبة تستوفً السوق بدالً سنوٌاً مقابل إدراج الشرك    .ج 

  
  
  
  
  
 :وقد كان نصها كماٌلً،7/2/2023تارٌخ/ 1721/ بقرار مجلس اإلدارة رقم (10)عدلت المادة ]3[
س خمسة وعشرون ألف لٌرة سورٌة عن كل جهاز حاسوب لدى شركات .ل(250000)تستوفً السوق بدل عن عملٌات الصٌانة الداخلٌة والخارجٌة مبلغ وقدره 

 .الخدمات والوساطة المالٌة
  

 


