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  .راقها املالية يف السوقأو الشركة املسامهة املدرجة  :الشركة
       .املاليةباألوراق العتباري الذي لديه أي تعامل اأو الشخص الطبيعي : املستثمر              

 .ألكثر من مستثمر تكرارهعن املركز للمستثمر حبيث أنه ال ميكن  الصادرالرقم املخصص  :املركز رقم
 واملستخدم املركز لدى الوسيط قبل من واملعتمد املثبت املستثمرحساب  رقم: حساب املستثمر رقم

  .العميل لصاحل املاليةراق باألو الوسيطتداول  لغايات
  .السوقمن خالل املالية األوراق بيع وشراء  :لوادـالت

احلبس املالية كالرهن واحلجز وبالورقة حتول دون التصرف املطلق أو إشارة متنع أو أي قيد  :قيود امللكية
  .غريهاو والتجميد

  

  :التالية املهام الرئيسيةركز امليتوىل  ):2(مادة 
 .لة يف السوقاواملتدملالية ااألوراق تسجيل  .1

 .يف السوقاملسجلة  املاليةاألوراق إيداع  .2

 .يف السوقاملودعة  املاليةاألوراق نقل ملكية  .3

 .عمليات املنفذة يف السوقالتقاص والتسوية لل إجراء .4

 .املالية املودعةاألوراق إجراء قيود امللكية على  .5

 :على سبيل املثال ال احلصر امنهركات وكل العمليات املتعلقة بإجراءات الشتنفيذ  .6

 .ختفيض رأس املالأو زيادة   - أ

 .للورقة املالية االمسيةجتزئة القيمة   - ب

 .االندماج  - ت

 .أية مهام أخرى حتددها اهليئة .7
  

 :يلي باملعلومات والبيانات الالزمة واملتعلقة مبا بسجالت خاصة حيتفظ املركز ):3(مادة 
 .أعضاء املركز .1

 .جلة لدى املركزاملالية املساألوراق لومات عم .2

 .لدى املركز املالية املودعةاألوراق  .3

 ).إن وجدت(عة املالية املوداألوراق  قيود امللكية على .4

 .املاليةاألوراق نقل ملكية  .5

 .يف املركز املالية املودعةاألوراق  يمالك .6

 .يرى املركز ضرورة االحتفاظ هبا أخرىأي بيانات  .7
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سجالت  امللكية عليها مبوجب قيود توثق يف ويلها ونقل ملكيتها وإجراء قيوداملالية وحتاألوراق يتم إيداع  ):4(مادة 
  إلكترونيةأو سواء كانت خطية  ملدونة يف سجالت املركز وحساباتهالقيود ا تعترب، وساباتهحاملركز و

ملكية تلك فيها، وعلى تسجيل ونقل  املالية املبينةاألوراق على ملكية  قانونياً وأي وثائق صادرة عنه دليالً
احلسابات أو وبالتواريخ املبينة يف تلك السجالت وفق األسعار  تسوية أمثاهنا وذلكاملالية وعلى األوراق 

  .ذلك الوثائق ما مل يثبت عكسأو 
  

قاعدة  موجودة علىاالطالع على أي معلومات أو احلصول أو الوصول أو  الدخولأي شخص  علىر حيظ ):5(مادة 
  .املركزالسوق و التعليمات الصادرة عناألنظمة ومبوجب القوانني وخموال أصوال يكن  ما مل بيانات املركز

 

  :املاليةاألوراق تسجيل وإيداع : ثانياً
  

األوراق ، التقدم إىل املركز بطلب لتسجيل لية لإلدراجواملوافقة األحصوهلا على فور على الشركة املسامهة  ):6(مادة 
  :علومات والبيانات التاليةلنموذج املعد من املركز وتزويده باملوفق ا املالية املصدرة من قبلها

 .املالية الورقةنوع  .1

 .املصدرة املاليةاألوراق عدد  .2

 .القيمة االمسية للورقة املالية .3

 .)إن وجدت( نشرة إصدار الورقة املالية .4

 .لية على اإلدراجواملوافقة األنسخة من  .5

املواصفات اليت حيددها املركز إضافة إىل للبيانات ووفقا املصدرة املالية  راقهاأو سجل مالكي  .6
 .كشف يبني املؤسسني يف الشركة

 .الشركة النظام األساسي .7

 .أية معلومات أخرى يطلبها املركز .8

  :والبيانات التالية لكل مالك املعلوماتعلى األقل املالية األوراق جيب أن يتضمن سجل مالكي   ):7(مادة 
 ).رقم املساهم( سامهةالشركة املرقم املالك لدى  .1

 .مالك الورقة املاليةاسم  .2

 .عنوان املالك .3

 .)اًطبيعي ايف حال كان شخص( اسم األم  .4

  ).إن وجد(ز للمستثمر رقم املرك .5

 .جنسية املالك .6
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 .اليت ميلكها املاليةاألوراق عدد  .7

 .لاوالقابلة للتد املاليةاألوراق عدد  .8

 .)جملس إدارة، مساهم ومؤسس، عض(صفة التملك  .9

 ).إن وجدت( املالية املقيدةاألوراق عدد و املاليةاألوراق ود امللكية على يق .10

 .لسجلتاريخ ا .11

 :هووالوثيقة الرمسية  مرفق بنسخة عن الرقم املميز  .12

  .سنة /18/ للهوية الشخصية للشخص الطبيعي السوري فوق عمر الرقم الوطين  - أ
  .الدواأل ترتيبه بنيمع السوريني  الطبيعيني للقّصر رقم دفتر العائلة  - ب
  .)يف حال كان شخصاً اعتبارياً(جاري رقم السجل الت  - ت
 .رقم جواز السفر للشخص الطبيعي األجنيب  - ث

  

  :راقونوعني من هذه األ املودع املاليةاألوراق تضمن سجل ي -أ ):8(ادة م
 كزملرا الشركة املسامهة زودتوهي تلك اليت : اإليداع لشروط واملستوفيةوثقة املالية املاألوراق  -1

  :عنهاالتالية  البياناتو باملعلومات
 .)رقم املساهم(رقم املالك لدى الشركة املسامهة  -1

  .رقم املركز للمستثمر -2
  .االسم املطابق للوثيقة الرمسية اليت مت اعتمادها لتعريف املستثمر -3
  .جنسية املالك -4
  ).طبيعياً الشخص كان حاليف ( األماسم  -5
  ).اعتبارياً شخصاَ كان حاليف ( التجاري السجلرقم  -6
  .املالكعنوان  -7
  .ميلكها اليت املاليةاألوراق عدد  -8
ومت التأكد من  ).وجدتإن ( املقيدة املاليةاألوراق  عددو املاليةاألوراق  على ملكية قيودأي  -9

 .مطابقتها للوثائق الرمسية املرفقة
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اليت مل تزود ة املالياألوراق  وهي تلك :إليداعا مستوفيه لشروطراق مالية غري موثقة وغري أو -2
من هذا ) 8(من املادة ) أ/1(املذكورة من الفقرة الشركة املسامهة املركز بكافة املعلومات والبيانات 

  .النظام
 

املالية املعد من قبلها األوراق دقة واكتمال حمتويات سجل مالكي لة عن صحة وؤومستعترب الشركة _ب
  .تقصريأو نقص و أدون أن يتحمل املركز أية مسؤولية نتيجة أي خطأ 

 

األوراق استالم سجل مالكي  وذلك بتاريخالقابلة لإليداع  املالية املوثقةاألوراق  قوم املركز بإيداعي -أ ):9(مادة 
 .بذلك الشركة املصدرةأي تاريخ الحق ويتم إعالم أو املالية 
 .املركز يفية املالاألوراق إيداع  املالية ملغاة حكماً فوراألوراق تعترب شهادات ملكية  -ب
احلسابات املعنية على شكل قيود تدون يف قاعدة  املالية املودعة لدى املركز يفاألوراق توثق ملكية  -ج

  .بياناته
  .املاليةاألوراق قيود وسجالت مصدري  املالية املودعة لدى املركز حملاألوراق حتل قيود وسجالت  -د

  

غري املودعة والبيانات اخلاصة هبم  املاليةاألوراق ن فيه أمساء مالكي أكثر يدوأو بسجل  حتتفظ الشركة -أ ):10(مادة 
املركز  ، وأي بيانات أخرى يراها)إن وجدت(وقيود امللكية  املالية اليت ميلكها كل منهماألوراق وعدد 
  .كامل املسؤولية املترتبة على ذلك تتحمل الشركةو، ضرورية

 اراقهأو سجالت مالكي  بيانات على ثحيدتعديل أو تغيري م املركز فوراً عن أي إعال الشركةعلى  -ب
   .املالية غري املودعة

  

مبوجب طلب رمسي إىل املركز املالية األوراق  اجلزء غري املودع من إيداع إجراءاتاستكمال  الشركةعلى  ):11(مادة 
لكل مالك من مالكي  ظاممن هذا الن) 8( من املادة) أ/1(من الفقرة والبيانات املبينة وجب املعلومات ومب

  .حال استكمال بياناته  املالية غري املودعةاألوراق 
 

وحدها األوراق وتعترب هذه  أصوالًاملالية املودعة األوراق  مالكي ملكية يف سجالت املركز تدون -أ ):12(مادة 
 احملددة مبوجب األنظمة  من العمليات غري ذلكأو نقل امللكية أو التحويل أو البيع  بلة لعملياتالقا
 .لتعليماتوا
رهنها ما مل تستكمل إجراءات إيداعها لدى أو نقل ملكيتها أو حتويلها أو أية ورقة مالية ال جيوز بيع  -ب

  .املركز
 .يستثىن من ذلك كل ما تنص عليه القوانني النافذة -ج
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املستويف للموافقات  الشركةبناًء على قرار  ودعةاملالية املاألوراق يقوم املركز بتحديث سجالت مالكي  -أ ):13(مادة 
أي القيمة االمسية للورقة املالية واالندماج وجتزئة و زيادتهأو  رأس املال ختفيضحاالت الرمسية يف 

  .النماذج املعتمدة يف السوقا جملس اإلدارة وفقا للتعليمات وحاالت أخرى يقرره
من ) أ(يف الفقرة  إليهااحلاالت املشار  غري املودعة يفاملالية األوراق يكون حتديث سجالت مالكي  -ب

  .الشركةهذه املادة من مسؤولية 
 

  :فتح احلساباتو تعريف املستثمر: ثالثاً
  

قاعدة بيانات املركز من خالل أنظمة املركز  راق مالية له علىأو يتم تعريف املستثمر وفتح حسابات  ):14(مادة 
  .اإللكترونية

  

  .املركز أنظمة املركز اإللكترونية يسمى رقم در املركز رقماً خاصاً لكل مستثمر عند تعريفه علىيص -أ ):15(مادة 
 .منح ذات الرقم ألكثر من مستثمر ال جيوز-ب

  

  :من خاللعلى قاعدة بيانات املركز يتم تعريف املستثمر  ):16(مادة 
  .املركز  −
مالية يتقدم بطلب تعريف  اًراقأو وال ميلك  اًحال كان املستثمر جديد يف :أمناء احلفظأو الوسطاء   −

من خالل  ميكن تعريف املستثمرأو  احلافظ األمنيأو الوسيط ثمر وفتح حساب له عن طريق مست
  .املاليةاألوراق  إليداعطلب  هاالشركة عند تقدمي

  

  .سطاءلدى أحد الو املالية فتح حساب خاص بهتداول األوراق بعلى الشخص الذي يرغب  -أ ):17(مادة 
  

على نظام املركز اإللكتروين قبل إجراء أي  وفتح حساب له املستثمرعلى الوسيط التأكد من تعريف  -ب
  .املاليةباألوراق تعامل له 

  

اخلاصة هبذا  تيف مجيع العمليا، وذلك املستثمرحساب  ـى الوسيط االلتزام باستخدام رقمعل -ت
  .احلساب

  
 

 :التالية وفق اإلجراءات لدى الوسيطفتح حساب املستثمر يتم  ):18(مادة 
املركز من خالل نظام املركز اإللكتروين  يقوم الوسيط بتعريف املستثمر على قاعدة بيانات -أ

 :املعد لذلك على أن يتضمن البيانات التالية  جوفق النموذ وختزين بياناته
 .املستثمررقم حساب  .1

 .للمستثمر رقم املركز .2

 .املستثمرجنسية  .3
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 .الكامل مراملستثاسم  .4

 .)طبيعي، اعتباري( املستثمر ماهية .5

 .نوع احلساب .6

 .)للشخص الطبيعي( اجلنس .7

 ).للشخص الطبيعي( األماسم  .8

 ).للشخص الطبيعي(تاريخ الوالدة  .9

 ).للشخص الطبيعي( وجدت إن األخرىاجلنسيات  .10

 . التفصيلي للمستثمرالعنوان  .11

 .املوبايلالفاكس وأرقام اهلواتف للمستثمر و .12

 .قة الرمسية للمستثمرنوع الوثي .13

 .رقم الوثيقة الرمسية للمستثمر .14

 .الوثيقة الرمسية إصدارتاريخ  .15

 .تاريخ انتهاء الوثيقة الرمسية .16

 .الوثيقة الرمسية إصدارمكان  .17

 ).إن وجدت(معلومات النيابة عن الغري  .18

 .املركز بيانات يقررهاأو أي معلومات  .19

 إثبات وثائق به مرفقو هقبل يه منعل مصادق فتح احلسابيزود الوسيط املركز بطلب  -ب
  .الشخصية

  

منه بصحة البيانات واملعلومات الواردة  إقرارا فتح احلسابمنوذج طلب  يعترب ختم وتوقيع الوسيط على ):19(مادة 
 من العميل كالعنوان وال ميكن التحقق من صحتها، فان الوسيط ال فيه، إال إذا كانت املعلومات مقدمة

 .هذه املعلوماتعن  الًؤومسيعترب 
 

 :إىل تقسم حسابات املستثمرين اليت يتم فتحها على قاعدة بيانات املركز ):20(مادة 
البيانات املطلوبة واملالية املستوفية للمعلومات األوراق ز يتم فيها إيداع حسابات لدى املرك  - أ

 .من قبل املركز

 .املاليةاق تداول األوراحلافظ األمني ألغراض أو الوسيط حسابات حتت سيطرة   -  ب
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يتم حتديد أنواع احلسابات اليت يتم التعامل هبا يف املركز وفق القرارات الصادرة من قبل -ج
  .اإلدارةجملس 

 

لدى املركز إىل حسابه حتت سيطرة  املالية املودعة من حساب مالك الورقة املاليةاألوراق يتم حتويل  -أ ):21(مادة 
 :التالية الوسيط وفق اإلجراءات

املالية اململوكة من قبله من األوراق من  للوسيط املعين بطلب حتويل عدد معني املستثمريتقدم  .1
 .املعين وذلك وفقاً للنموذج املقرر هلذه الغاية حسابه لدى املركز إىل حسابه لدى الوسيط

أعاله على نظام املركز ) 1( إليه يف البند يقوم الوسيط بإدخال بيانات أمر التحويل املشار .2
 .التحويل تروين، ويزود املركز بأمراإللك

وسيط إىل حسابه لدى املركز  املالية من حساب مالك الورقة املالية حتت سيطرةاألوراق يتم حتويل   -ب
 :التالية وفق اإلجراءات

املالية اململوكة من قبله األوراق معني من  إىل الوسيط املعين بطلب حتويل عدد املستثمريتقدم  .1
 .املقرر هلذه الغاية ركز وفقاً للنموذجإىل حسابه لدى امل

على نظام من هذه املادة ) 1/ب(الفقرة  يـدخل الوسيط بيانات أمر التحويل املشار إليه يف .2
 .لهارحياملركز اإللكتروين و

 

ات من هذه التعليمات، الوارد للمركز املعلوم) 21( جيب أن يتضمن أمر التحويل، املشار إليه يف املادة -أ): 22(مادة 
  :أدىن والبيانات التالية كحد

 .اسم الورقة املالية املراد حتويلها .1

 .اسم مالك الورقة املالية .2

 .املالية املراد حتويلهااألوراق عدد  .3

 .للمستثمرملركز رقم ا .4

 .رقم احلساب املراد التحويل إليه .5

 .تاريخ حترير أمر التحويل .6

 .توقيع الوسيطوختم  .7

 .املركز بيانات أخرى حيددهاأو أي معلومات  .8
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املالية من حسابات لدى األوراق تنشأ نتيجة حتويل  قدأو يتحمل الوسيط كامل املسؤولية اليت نشأت  -ب
  .بناًء على أمر التحويل املشار إليه يف هذه املادة املركز إىل حسابات حتت سيطرته

نه ألومات الواردة فيه، ويانات واملعمنه بصحة البً إقرارايعترب ختم وتوقيع الوسيط على أمر التحويل  -ج
  .املاليةاألوراق بتحويل تلك  خمول من مالك الورقة املالية

  .أحكام هذه املادة املالية مبوجباألوراق مسؤولية نتيجة حتويل  أيةال يتحمل املركز  -د
  

وبعد استكمال  اخلطية املزودة له لامر التحويوأل املالية املودعة وفقاًاألوراق يقوم املركز بتحويل ): 23(مادة 
  :شريطة ما يلي من هذه التعليمات )21(اإلجراءات املبينة يف املادة 

 .املطلوبة املالية كافياً إلجراء عملية التحويلاألوراق أن يكون رصيد حساب  .1

 .عدم وجود موانع قانونية حتول دون تنفيذ أمر التحويل .2
  

االلتزامات املترتبة عليه جتاه املركز وبقية الوسطاء،  بكافةعضوية الوسيط الذي قام بالوفاء  إسقاطيف حال ): 24(مادة 
 حتت سيطرة احلسابات  املالية من احلسابات اليت حتت سيطرة الوسيط إىلاألوراق بتحويل  يقوم املركز

  .املركز
  

  :ملقررةومقابل بدل اخلدمات ا حيصل من املركز على ما يلي أنحيق ملالك الورقة املالية املودعة  -أ): 25(مادة 
  

 .ميلكها راق املالية املودعة اليتوإشعار ملكية لأل .1

املالية األوراق  املالية املودعة اخلاص به والذي يبني رصيده مناألوراق حساب  كشف .2
متت على هذا  قيود أخرىأو املودعة وعمليات التحويل ونقل امللكية وأي تصرف آخر 

  .احلساب
 .اخلاصة به باحلساباتأو معلومات تتعلق باحلساب  أي .3
 

من هذه املادة ) أ(إليهما يف الفقرة  املالية املودعة املشاراألوراق ملكية  وإشعاريعترب كشف احلساب  -ب
إشعار ملكية أو بتاريخ كشف احلساب  واملبينة فيها وذلك كما ه املاليةاألوراق دليالً قانونياً على ملكية 

  .ذلك غرييثبت  املالية ما ملاألوراق 
 

وفقاً  كل منهم راقه املالية املودعة وملكيةأو مالكي  أمساء على سجل حيتوي احلصول على للشركةحيق ): 26(مادة 
  .مقابل البدالت املقررة حتديث آلخر
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