
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  إجراءات التسجيل و اإليداعدليـل 
  مركز املقاصة واحلفظ املركزييف  
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مركز يف  اإلجراءات املتبعة لتسجيل و إيداع األوراق املاليةهتدف السوق من إصدارها هلذا الدليل إىل توضيح آلية 
  .واحلفظ املركزي للشركات املصدرة لألوراق املالية املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املاليةاملقاصة 

  
  

  ::تعاريف عامةتعاريف عامة  ::أوالًأوالً
  

  :جمال تطبيق أحكام هذا الدليل ما يلييقصد بالكلمات والعبارات اآلتية يف 

ـ   .2005لعام / 22/قانون هيئة األوراق واألسواق املالية السورية رقم    :  ونـالقاـن
  . 2006لعام  /55/قانون سوق دمشق لألوراق املالية الصادر باملرسوم التشريعي رقم   :  وقـقانون الس

  .2005لعام /22/واألسواق املالية السورية احملدثة بالقانون رقم  األوراقهيئة   :  ةــــئاهلي
  .جملس مفّوضي اهليئة  :  ـسـاجمللــ
  .سوق دمشق لألوراق املالية  :  ـوقـالسـ

ر التنفيذي    .املدير التنفيذي للسوق:    املدـي
  .جملس إدارة سوق دمشق لألوراق املالية  :  اإلدارة سـجمل

  .مركز املقاصة احلفظ املركزي   : املركــــز 
 مدير مركز املقاصة واحلفظ املركزي   :مدير املركــز 

 .الرقم املخصص الصادر عن املركز للمستثمر حبيث أنه ال ميكن تكراره ألكثر من مستثمر :رقم املركز
 الشركة املسامهة املدرجة أوراقها املالية يف السوق :الشركة 

  . سجل مسامهي الشركة الوارد والذي يشكل مالكي األوراق املالية املصدرة من قبل الشركة   :السجل الوارد    
  
  :إجراءات التسجيل واإليداع: ثانياً
  

 :رحلة األوىلامل •
سامهني على شكل ملف إكسل الكتروين إىل الشركة املسجل ل لديه النموذج االلكتروين املعتمداملركز بإرسال يقوم 

دون تعبئة املعلومات ب أن تقوم الشركة جيبحيث  ،النموذج املرسلحسب  سامهنياملاملسامهة لتقوم بتعبئته مبعلومات 

 السوريةالسورية  العربيةالعربية  اجلمهوريةاجلمهورية
  دمشق لألوراق املاليةدمشق لألوراق املالية  سوقسوق

   دليل إجراءات التسجيل واإليداعدليل إجراءات التسجيل واإليداع
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التقيد بوضع رقم و ،يف امللف و عالمات فارقةأن يتم فتح سطر جديد لكل مساهم دون ترك فراغ أي فواصل وأ
 .تسجيالتتسلسلي لل

 
 

  :املرحلة الثانية •

سجل املسامهني  تعبئةو املعد من قبل املركز، -1- مبوجب النموذج املرفق رقم تقوم الشركة بتعبئة طلب التسجيل
 األمورمن على أن يتم التأكد  مع الوثائق اخلاصة مبسامهيها إرساهلا إىل املركزو ،بكامل املعلومات املطلوبةااللكتروين 

  :التالية 
 .عدم تكرار رقم املساهم .1

 .عدم تركه فارغاً و تعبئة اسم املساهم كامال وجنسيته .2

 .ن وجدعدم تكرار رقم املركز إ .3

 .و صفرعدم ترك ملكية املساهم فارغة أ .4

 .لعدد األوراق املالية املصدرة أن يكون جمموع ملكية املسامهني مساوياً .5

املذكورة أعاله سيستدعي إعادة سجل املسامهني إىل مع لفت االنتباه إىل أن أي جتاوز أو نقص لألمور 
 .الشركة إلعادة تصحيحها

 

 :املرحلة الثالثة •

املطلوبة من توفر كافة املعلومات الوارد من الشركة والتأكد  سجل املسامهنياملركز بتدقيق طلب التسجيل ويقوم  
ومقارنتها مع  ،القابلني للتعريف كمستثمرينتدقيق معلومات املسامهني من مث يتم و ، -1-املعدة بالنموذج رقم

  .الوثائق املقدمة من قبل الشركة
 

 :الرابعةاملرحلة  •

 ،على قاعدة بيانات املركز سابقاً كمستثمرينالذين مت تدقيقهم ذوي البيانات املكتملة يقوم املركز بتعريف املسامهني 
 .بقاًاسنه معرف أرقم املركز للمستثمر يف حال  اعتمادرقم مركز خاص لكل منهم أو صدار إو
 

 :اخلامسةاملرحلة  •

  :، حيث يتضمن هذا السجلسجل املسامهني الوارد من الشركة يقوم املركز بإضافة رقم املركز لكل مستثمر على
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على قاعدة  م كمستثمرينومت تعريفه ،هبميانات اخلاصة كامل البل نو هم املستوفو :املسامهني القابلني لإليداع -1
  .املركزبيانات 

  .املسامهني غري القابلني لإليداع لعدم توفر املعلومات الكافية عنهم باقي -2
ملصادقة عليه وختمه وا ،فيه بتأكيد املعلومات الواردةلتقوم  ،إىل الشركةسجل ال هذا رسالبإ املركز ويقوم حينها

  :يلي حيتوي على ما ،موجه من قبلهارسال كتاب وإ
 .يف سجل املسامهني الواردةتأكيد على صحة املعلومات  •

 .رقم مركز وإصدارلغايات التعريف  اليت متت إضافتهاتأكيد على صحة املعلومات  •

 -2-فق رقم رمبوجب النموذج امل اع وعلى مسؤولية الشركةوالقابلني لإليد للمستثمرينطلب إيداع  •
   .املعد من قبل املركز

 

 : السادسةاملرحلة  •

ني القابلة لإليداع للمسامهوإيداع األوراق املالية  ،وكتاب التغطية من قبل الشركة ،السجل الوارديقوم املركز باستالم 
  .اخلاصة هبم إىل الشركة الذين مت تسليم شهادات ملكية األوراق املالية

  

 :السابعةاملرحلة  •

وذلك لتأكيد عملية اإليداع اليت متت على  ،الشركةم املركز بإرسال كشف باملستثمرين املودعني يف املركز إىل يقو
  .مسؤولية الشركة

  
 :ما بعد تزويد املركز بالسجل الواردمرحلة  •

إشعار و على مركز بعد قيام املساهم باحلصول على رقم ولدى املركز  ملكيته إيداعاملودع املساهم غري يف حال رغبة 
 رقم املساهم متضمناًطلب إيداع للمساهم تقوم الشركة بتعبئة معلومات مراجعة الشركة حيث  ،ه كمستثمرتعريف

ملكية األوراق و استالم شهادات  ،املعد من قبل املركز -3-مبوجب النموذج املرفق رقم املوجود يف السجل الوارد 
حيث الشركة  وختمه من قبل ملصادقة على املعلومات الواردة ضمنه،بعد اإرسال الطلب إىل املركز و ،املالية اخلاصة به

 .الشركة بذلك إبالغويف املركز للمساهم وإيداع األوراق املالية  ،طلب اإليداع من الشركةكز باستالم يقوم املر
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