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 :مقدمة   

املعلومات الكاملة والواضحة جلميع الشركات املسامهة الراغبة يف  حترص سوق دمشق لألوراق املالية على توفري
هلذا الدليل توضيح  ، وهتدف السوق من خالل إصدارهايف السوق والعضوية اإلدراج على وافةةاملاحلصول على 

 .للشركات الراغبة إبدراج أوراقها املالية يف سوق دمشق لألوراق املالية والعضوية آلية التةدم بطلب اإلدراج

 :تعاريف عامة 

 :ما يلي الدليل أحكام هذا يةصد ابلكلمات والعبارات اآلتية يف جمال تطبيق

 ة.جملس إدارة سوق دمشق لألوراق املالي   : اإلدارة جملس

 .املدير التنفيذي للسوق   املدير التنفيذي:

 .6002/ لعام 55سوق دمشق لألوراق املالية احملدث ابملرسوم التشريعي رقم / : الســـوق

 .مركز املةاصة واحلفظ املركزي : املركـــز

 .ركزاملعضوية كل من سوق دمشق لألوراق املالية و  وية :ــالعض

 :  مل علىتوتش : األوراق املالية

 أسهم الشركات املسامهة السورية الةابلة للتداول.  -أ 

/ 3سندات الدين الةابلة للتداول واليت تصدرها الشركات املسامهة السورية واملعرفة بةانون الشركات رقم / -ب
 على أهنا أسناد الةرض. 6002لعام 

 عربية السورية. أدوات الدين العام الةابلة للتداول الصادرة عن حكومة اجلمهورية ال  -ج

 الوحدات االستثمارية السورية الصادرة عن صناديق وشركات االستثمار.  -د 
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أي أوراق مالية أخرى سورية أو غري سورية، متعارف عليها على أهنا أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك  -ه 
 من قبل اجمللس.

 أواًل: إجراءات إدراج األسهم

 :املرحلة األوىل

دراج وفق النموجج املصص  هلا على أن يكون اإلاملسامهة )السورية وغري السورية( بتةدمي طلب  تةوم الشركات
الطلب موقعاً من رئيس جملس إدارة الشركة أو املدير التنفيذي أو أي شص  آخر مفوض ابلتوقيع عنها مبوجب 

 التالية احملددة يف نظام اإلدراج: كافة الواثئقب  أن يتضمن الطل علىالشركة،  خبامتتفويض رمسي معتمد، وخمتوماً 

 

 نوع الوثيقة:

تةرير صادر عن جملس إدارة الشـركة يتضمَّن وصف لألوراق املالية املصدرة من قبل الشـركة اليت ترغب 
 .إبدراجها

تةييم جملس إدارة الشركة مدعمًا ابألرقام ألداء الشـركة واملرحلة اليت وصلتها واإلجنازات اليت حةةتها 
 .رنتها مع اخلطة املوضوعةومةا

األحداث اهلامة اليت مرَّت هبا الشـركة أو أثَّرت عليها من اتريخ أتسيسها وحىت اتريخ تةدمي طلب 
 .اإلدراج

 اخلطة املستةبلية للشـركة للسنوات الثالث الةادمة واليت يشرتط أن تتضمن:

 املوازانت التةديرية.  .1

 التدفةات النةدية املتوقعة.  .2
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 مصادر التمويل املتوقعة.  .3

 اخلطط التسويةية املستةبلية.  .4

 وأية بياانت أخرى تراها الشركة ضرورية.  .5
 .أمساء األشصاص الذين ميلكون مخسة ابملئة أو أكثر من أسهم الشـركة

 نسب متلكهم.قائمة أبمساء املؤسسني و 
منصب كل منهم وأمساء األشصاص املطلعني، أمساء أعضاء جملس اإلدارة وأمساء أشصاص اإلدارة العليا و 

وتصريح حول األوراق املالية اململوكة من قبل أي منهم أو أقرابئهم وعضوية أي منهم يف جمالس إدارات 
 .الشـركات األخرى

كشف أبمساء مسامهي الشـركة وعدد األسهم اململوكة من قبل كل منهم، ونسبة مسامهة غري السوريني يف 
 .الشـركة
 مصدقة عن السجل التجاري. صورة

 .(النظام األساسي للشركة، ونشرة اإلصدار )إن وجدت
 .بيان صادر عن اهليئة يثبت تسجيل األوراق املالية للشركة، وقيامها بكافة االلتزامات املطلوبة منها للهيئة

 .لشركات الغري سورية(لاحلصول على موافةة مسبةة ابإلدراج من اهليئة )ابلنسبة 

ةارير السنوية للشـركة عن آخر ثالث سنوات مالية مبا فيها تةرير جملس إدارة الشركة والبياانت املالية الت
عن آخر راج أسهمها يف السوق النظامية، و وتةرير مفتشي احلساابت وجلك للشركة اليت ترغب إبد املدقةة

امليزانية االفتتاحية املعتمدة للشركة أ(، و  -سنة مالية للشركة اليت ترغب إبدراج أسهمها يف السوق )املوازية
 .(ب - اليت ترغب إبدراج أسهمها يف السوق )املوازية

تعهد من جملس إدارة الشـركة بصحة املعلومات الواردة بطلب اإلدراج، وااللتزام جبميع الةوانني واألنظمة 
ها، وتةدمي كافة املعلومات اليت والةرارات والتعاميم املعمول هبا يف اهليئة والسوق، وأية تعديالت تطرأ علي
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 .تطلب من الشركة

 .(البياانت املالية عن الشركات األم والتابعة والشةيةة )إن وجدت
 .الئحة ابلدعاوى املرفوعة من قبل الشركة أو ضدها وأية نزاعات قائمة أو حمتملة
لية الفرتة من هناية السنة املا البياانت املالية املرحلية مراجعة من قبل مفتش حساابت الشركة واليت تغطي

 .دراجري الذي يسبق اتريخ تةدمي طلب اإلخدراج وحىت هناية الربع األالسابةة لتاريخ تةدمي طلب اإل
 قائمة أبمساء املؤسسني ونسب متلكهم.

 .أية معلومات أو بياانت أو واثئق أخرى تراها السوق ضرورية

 :الثانية ملرحلةا

د أن بعبكتاب رمسي يتم إرسال الطلب إىل السوق انت واملعلومات من ِقبل الشركة، بعد استكمال مجيع البيا
تةوم برقم الوارد يف السجل إجا طلبت الشركة جلك و تزويد الشركة املرفةة للطلب يةوم ديوان السوق بتسجيلة و 

راسة الطلب املةدم ويف ، مث تةوم بدأصوالً ابستالم طلب اإلدراج ضمن مديرية اإلدراج والعمليات دائرة اإلدراج 
الشروط املطلوبة، يتم إخطار ممثل الشركة عن عدم حتةيق الشركة لواحد أو أكثر من هذه  اإلخالل أبحدحال 

 العمليات يف السوق.تم رفع الطلب إىل مدير اإلدراج و الشروط، أما يف حال حتةق الشروط ي

 املرحلة الثالثة:

دقيق الطلب، ويف حال وجود مالحظات يعاد إىل دائرة اإلدراج، أما يف مبراجعة وت والعمليات اإلدراج يةوم مدير
حتديد نوع السوق الذي مع اقرتاح املوافةة و  حال عدم وجود مالحظات يرفع الطلب إىل املدير التنفيذي للسوق

 .ستدرج فيه وفةاً لبياانت الشركة املرفةة يف الطلب

 املرحلة الرابعة:

 .دراجاإلأو عدم املوافةة على األولية ملوافةة نح امبملدير التنفيذي ايةوم 
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 املرحلة اخلامسة:

إببالغ الشركة املسامهة  مديرية اإلدراج والعملياتبعد صدور املوافةة األولية من قبل املدير التنفيذي، تةوم 
 ابلةرار، وبضرورة استكمال اإلجراءات التالية:

الشركة ستةوم إبدراج أسهمها يف السوق ضمن جريدتني نشر اخلرب املتضمن إبالغ حاملي األسهم أبن   -أ 
 رمسيتني يوميتني، وموافاة السوق بنسصة عن هذا اإلعالن.

 تةدمي بيان صادر عن مركز املةاصة واحلفظ املركزي بتسجيل وإيداع األسهم. -ب 

 تسديد البدالت املةررة لإلدراج يف السوق. -ج 

د حةوق والتزامات الطرفني. توقيع اتفاقية اإلدراج مع السوق  -د   اليت حتدِ 

دراسة تةييم لتةدير الةيمة العادلة للشركة وفق معايري التةييم الدولية معدة من جهة حمايدة  تةدمي  -ه 
 ومستةلة.

 املرحلة السادسة:

إلدارية، وابعد استكمال إجراءات اإلدراج من قبل الشركة يرفق بيان التسديد الصادر عن مديرية الشؤون املالية 
، واليت تةوم بدورها برفع تةريرها مديرية اإلدراج والعملياتاإليداع الصادر عن املركز إىل ويرفق بيان التسجيل و 

وجلك للحصول على املوافةة النهائية على  أصواًل إىل املدير التنفيذي متضمنًا استكمال مجيع شروط اإلدراج
 .اإلدراج

 

 املرحلة السابعة:

ةة النهائية على اإلدراج تةوم الشركة ابإلعالن عن البياانت املالية السنوية املدقةة واملرحلية بعد صدور املواف
رَاجعة وملص  عن تةرير جملس اإلدارة لغاايت اإلدراج، ضمن جريدتني رمسيتني يوميتني، وموافاة السوق 

ُ
امل
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 .بنسصة عن هذا اإلعالن

ألسواق فعليه أن يبنيِ  أسباب الرفض، وميكن له أن يطلب اإلدراج يف أي نوع من اصدور قرار بعدم يف حال  
مة الطلب استكمال متطلبات إدراج أسهمها ليعاد النظر بطلبها مرًة أخرى  .من الشركة مةدِ 

حيق للشركة مراجعة قرار املدير التنفيذي فيما خي  إدراج األسهم للشركة عن طريق تةدمي طلب جمللس  -أ
 اإلدارة.

اإلدارة ابلطلب املةدم من الشركة، ويكون قراره هنائيًا وال خيضع ألي نوع من أنواع املراجعة  ينظر جملس  -ب 
 .أو االعرتاض

 :الثامنةاملرحلة 

يبدأ التداول أبسهم الشركة بعد مرور و  دار تعميم ابإلدراج ألسهم الشركةإبص مديرية اإلدراج والعمليات ةومت
 ة النهائية.املوافة كة علىمن حصول الشر يوماً  مخسة عشر

 

 السنداتإدراج إجراءات  -اثنياً 

 :املرحلة األوىل

تةوم الشركات املسامهة )السورية وغري السورية( واملدرجة أسهمها يف السوق، بتةدمي طلب إدراج أسناد الةرض 
دير يف السوق، وفق النموجج املصص  هلا على أن يكون الطلب موقعًا من رئيس جملس إدارة الشركة أو امل
 التنفيذي أو أي شص  آخر مفوض ابلتوقيع عنها مبوجب تفويض رمسي معتمد، وخمتوماً خبتم الشركة.

 :ةاملرحلة الثاني

ابلتأكد من أوضاع الشركة الطالبة إلدراج أسناد الةرض من حيث التزامها  مديرية اإلدراج والعملياتتةوم 
بتسديد كافة البدالت، والتأكد من عدم تعليق اإلدراج  بتطبيق شروط اإلدراج املطبةة على األسهم، والتزامها
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 ألسهمها أو ارتكاب الشركة ألية خمالفات تةيد إدراج أسهمها يف السوق.

 يشرتط لةبول إدراج أسناد الةرض يف السوق، توفر الشروط التالية:

 أن تكون الشركة املصدرة شركة مسامهة مدرجة يف السوق.   -أ 

ة قد حةةت رحباً صافياً يف آخر ثالث سنوات مالية، وأن ال يةل هذا الربح يف أي من أن تكون الشرك  -ب
 من رأس مال الشركة. /%5/هذه السنوات عن 

أن تتمتع الشركة أبوضاع مالية سليمة ومبكانة ومسعة جيدة داخل الةطاع الذي تنتمي إليه، وأن تكون   -ج 
 ليمات الصادرة مبوجبه.ملتزمة أبحكام قانون السوق واألنظمة والتع

حيق إلدارة السوق أن تشرتط إلدراج أسناد الةرض للشركة حصوهلا على تةييم للجدارة االئتمانية من جهة 
 حتددها اهليئة.

 :مرفةات وواثئق طلب إدراج أسناد الةرض -

املعلومات الراغبة إبدراجها يف السوق أن ترفق بطلب اإلدراج، ى الشركة املصدرة ألسناد الةرض و يتعني عل
 والبياانت املشار إليها يف املادة السابعة من أحكام هذا النظام إضافة ملا يلي:

 نشرة اإلصدار.     ·
 نوع األسناد وعددها.     ·
 الةيمة االمسية.     ·
 إمكانية االسرتداد وقيمته ومواعيد االسرتداد.     ·
 سعر الفائدة أو أي عائد آخر للمستثمرين.     ·
 واعيد استحةاق الفائدة.م     ·
 ضماانت السداد ونوعها.     ·
 مدة سراين األسناد وطريةة وشروط اإلطفاء.     ·
 إمكانية حتويل األسناد إىل أسهم عادية أو أسهم امتياز.     ·
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و وجود أية تعهدات من الشركة تتعلق بدفع أرابح أو زايدة رأمساهلا أو االندماج أو إصدار أسناد أخرى أ     ·
 أية تعهدات أخرى تضفي محاية حلةوق محلة األسناد وضماانت هلم.

توضيح احلاالت اليت فشلت فيها الشركة يف الوفاء أبي التزام مايل خالل السنوات اخلمس األخرية على سبيل   ·
 :املثال ال احلصر

 .سداد قرض 
 .فوائد على قرض 
 .دفع أرابح على أسهم امتياز 

 ديل قواعد وشروط إصدار أسناد الةرض املعنية. أية أحكام تتعلق بتع     ·
 أية أحكام تتعلق ابنتصاب ممثلني حلملة األسناد وصالحياهتم.     ·

 :املرحلة الثالثة

املعلومات من ِقبل الشركة، تةوم دائرة اإلدراج بتزويد مةدم الطلب إبشعار يفيد بعد استكمال مجيع البياانت و 
يف حال عدم حتةق ، مث تةوم بدراسة الطلب املةدم و ه يف سجل طلب اإلدراجرقم تدوينطلب واترخيه و تةدمي ال

يف حال حتةق هذه الشروط عدم حتةيق الشركة ألحد الشروط، و الشروط املطلوبة، يتم إخطار ممثل الشركة عن 
 العمليات يف السوق.تم رفع الطلب إىل مدير اإلدراج و ي

 :املرحلة الرابعة

يف حال وجود مالحظات يعاد إىل دائرة اإلدراج، أما يف ات مبراجعة وتدقيق الطلب، و دير اإلدراج والعملييةوم م
 حال عدم وجود مالحظات يرفع الطلب إىل املدير التنفيذي للسوق.

 :املرحلة اخلامسة

 .سندات الدين على إدراجابملوافةة يصدر قرار التنفيذي ابملوافةة على الطلب، و يةوم املدير 

 :السادسةاملرحلة 
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 إبصدار تعميم إبدراج سندات الشركة املعنية. مديرية اإلدراج والعمليات ةوم ت

 
 
 

 إجراءات إدراج أدوات الدين العاملثاً : اث

تدرج أدوات الدين العام الصادرة عن حكومة اجلمهورية العربية السورية بعد موافةة جلنة األوراق املالية احلكومية، 
ةاصة واحلفظ املركزي عرب التةدم بطلب إلدراج هذه األدوات إىل السوق واستكمال اإلجراءات لدى مركز امل

 .وفةاً للنموجج املعد هلذه الغاية

 رابعاً: إجراءات احلصول على العضوية

 املرحلة األوىل:

يتعني على اجلهات املذكورة يف املادة السابةة أن تتةدم بطلب عضوية إىل السوق وفةًا للنموجج املعد هلذا 
جلك بعد احلصول على الرتخي  النهائي ابلنسبة لشركات اخلدمات والوساطة املالية، أو املوافةة على الشأن، و 

 .إدراج األوراق املالية يف السوق ابلنسبة للشركات املصدرة لألوراق املالية

 و يتعني إرفاق طلب العضوية ابملستندات التالية:

 

 

مت  نوع الوثيةة
 إرفاقها

 النهائي الصادر عن اهليئة وجلك ابلنسبة لشركات اخلدمات والوساطة  نسصة عن قرار الرتخي 
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غري السورية أو  املالية، أو نسصة عن قرار موافةة اهليئة على إدراج األوراق املالية للشركات املسامهة
السورية املصدرة  تسديد بدل اإلدراج اخلاص ابهليئة ابلنسبة للشركات املسامهة نسصة عن إيصال

 .ملاليةلألوراق ا
  .نسصة عن قرار املوافةة على إدراج األوراق املالية الصادر عن السوق

  .إيصال بتسديد بدل االنتساب
تعهد اباللتزام أبحكام الةانون وقانون السوق واألنظمة والتعليمات والةرارات الصادرة مبةتضامها، 

  .املعد هلذا الشأنومبتطلبات وشروط العضوية، موقع من مةدم الطلب وفةاً للنموجج 

  أية واثئق أو معلومات أو تعهدات قد تطلبها السوق لغاية اختاج الةرار بشأن العضوية.

 

 املرحلة الثانية:

 اإلخالل أبحدم ويف حال ، مث تةوم بدراسة الطلب املةد  ابستالم طلب العضوية أصوالً تةوم دائرة اإلدراج 
عن عدم حتةيق الشركة لواحد أو أكثر من هذه الشروط، أما يف حال الشروط املطلوبة، يتم إخطار ممثل الشركة 

 العمليات يف السوق.تم رفع الطلب إىل مدير اإلدراج و حتةق الشروط ي

 املرحلة الثالثة:

للعمل  العمليات مبراجعة وتدقيق الطلب، ويف حال وجود مالحظات يعاد إىل دائرة اإلدراجاإلدراج و يةوم مدير 
 ، أما يف حال عدم وجود مالحظات يرفع الطلب إىل املدير التنفيذي للسوق.اق على استكمال النو 

 

 املرحلة الرابعة:

 .ىل جملس اإلدارةإمث يتم رفعه  يةوم املدير التنفيذي ابملوافةة على الطلب،

 املرحلة اخلامسة:



 

      السوريةالسورية  العربيةالعربية  اجلمهوريةاجلمهورية
  دمشق لألوراق املاليةدمشق لألوراق املالية  سوقسوق
  اإلدراج والعضويةاإلدراج والعضويةدليل دليل 

12 | P a g e  

 دليل اإلدراج والعضوية يف سوق دمشق لألوراق املالية

          

لتنفيذيني للشركة العضو أو يوقع طلب العضوية رئيس جملس إدارة الشركة أو املدير التنفيذي/ أو رئيس املديرين ا
 أي شص  آخر مفوض ابلتوقيع عنها مبوجب تفويض رمسي معتمد.

أعاله على جملس اإلدارة الختاج قرار ابملوافةة األوىل  املرحلة يعرض طلب العضوية مع مرفةاته املشار إليها يف
ا، ويف حال رفض جملس ويتعني يف حال وجود نة  يف األوراق املةدمة إخطار جوي الشأن بضرورة استكماهل

اإلدارة املوافةة على الطلب جيب أن يكون قراره ابلرفض معلاًل ويتعني يف هذه احلالة إخطار جوي الشأن هبذا 
 الةرار خالل أسبوعني من اتريخ صدوره خبطاب مسجل.

 املرحلة السادسة:

تعترب العضوية سارية املفعول إال  من  رفع الةرار يف حال قبول العضوية إىل اهليئة العتماده من قبل اجمللس، و ال
 اتريخ تصديق اجمللس على قرار جملس اإلدارة ابعتماد العضوية.

 املرحلة األخرية:

 .جلميع األعضاء ابلعضوية اجلديدة تعميمإبصدار  يةوم املدير التنفيذي
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 إجراءات إدراج األسهم في السوق
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 السوق إجراءات الحصول على العضوية في
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 إجراءات حصول الشركات المرخصة على عضوية الصندوق 

 

 

         

 

                       

                 

             

                      

        

          

             

         

                                                           

                                   

 


