
  نظام إصدار وطرح األوراق المالية 
   

  رئيس مجلس الوزراء  
   

   2005/ لعام 22بناًء على أحكام القانون رقم /
   

   2006/ لعام 47والمرسوم رقم /
   

   2006وعلى اقتراح مجلس المفوَّضين بجلسته رقم المنعقدة بتاريخ / /
   

ر ما يلي:    يقرِّ
   

  نظام إصدار وطرح األوراق المالية 
   

  ريف وأحكام تمھيدية تعا
   

  يسمَّى ھذا النظام (نظام إصدار وطرح األوراق المالية).  -أ –1 –المادة  
   

  يكون للكلمات والعبارات الواردة في ھذا النظام المعاني المخصصة لھا أدناه:  - ب
   

  القانون: قانون ھيئة األوراق واألسواق المالية السورية. 
   

  اق المالية السورية. الھيئة: ھيئة األوراق واألسو
   

  المجلس: مجلس مفوضي الھيئة. 
   

  رئيس المجلس: رئيس مجلس المفوضين. 
   

  / من القانون. 22السوق: سوق دمشق لألوراق المالية وأي سوق يمكن أن تنشأ عمالً بأحكام المادة /
   

  الشخص: الشخص الطبيعي أواالعتباري. 
   

  قصد طرحھا في السوق ودعوة الجمھور لالكتتاب عليھا. االصدار: ھو عملية إصدار أوراق مالية ب
   

  الطرح: ھو عملية دعوة الجمھور لالكتتاب في أوراق مالية تمَّت الموافقة على إصدارھا. 
   

  المصدر: الشخص االعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارھا. 
   

الھيئة كشركة خدمات مالية والمرخص له بإدارة وتنسيق جميع  مدير اإلصدار: الشخص االعتباري المعتمد من
  األنشطة المتعلقة بإصدار وتسويق وتوزيع األوراق المالية نيابة عن المصدر. 

   
  مصرف االكتتاب: المصرف المعتمد في نشرة اإلصدار لتلقي طلبات االكتتاب باألوراق المالية المصدرة. 

   
األوراق المالية التي تمت الموافقة على إصدارھا والذي يوجه في دعوة عامة  الطرح واالكتتاب العام: عرض بيع

  للجمھور. 
   

الطرح واالكتتاب الخاص: عرض بيع األوراق المالية التي تمت الموافقة عليه والذي يوجه إلى فئات معينة أو 
  أشخاص معينين. 

   



طريق تملُّك أكثر من نصف رأس مالھا، الشركة األم: الشركة التي تسيطر على شركة أو شركات أخرى عن 
  ويشمل ذلك الشركة القابضة. 

   
  الشركة التابعة: الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أم . 

   
الشركة الشقيقة: تعتبر الشركة شقيقة لشركة أخرى عندما تكون ھاتان الشركتان مملوكتين أو تابعتيـن لشركة أم 

0   
   

ر في البيانات المالية المجمعة من صافي نتائج أعمال وصافي موجودات حقوق األقلية: ھي ذلك الجزء الظاھ
  شركة تابعة والعائدين لألسھم التي التمتلكھا الشركة األم. 

   
ال يجوز ألي شخص أن يقوم بأي طرح أو عرض أو تسويق لألوراق المالية داخل سورية بدون موافقة  - ب

ون وجود نشرة إصدار معتمدة من قبل الھيئة مرفقة بجميع الھيئة على ذلك. وال يجوز عرض ھذه األوراق بد
  الوثائق والمعلومات والبيانات المنصوص عليھا في ھذا النظام. 

   
ال يجوز ألي شخص غير سوري يرغب بعرض أوراق مالية غير سورية داخل سورية إال بعد الحصول  - ج

راق مالية سورية خارج سورية إال بعد على موافقة الھيئة، كذلك ال يجوز ألي شخص سوري يرغب بعرض أو
  الحصول على موافقة الھيئة. 

   
  متطلبات إصدار أسھم الشركات المساھمة قيد التأسيس 

   
يتعين على كل شركة مساھمة قيد التأسيس ترغب بإصدار أوراق مالية لطرحھا على االكتتاب أن  -أ –2 –المادة 

  الحصول على ھذه الموافقة الوثائق التالية: تحصل على موافقة الھيئة. ويجب أن يرفق بطلب 
   

  نسخة من مشروعي عقد تأسيس الشركة ونظامھا األساسي.  -
   

  نسخة من نشرة اإلصدار وإعالن الطرح وفقاً للصيغة المعتمدة من الھيئة.  -
   

  دراسة الجدوى االقتصادية مقدمة من جھة متخصصة.  -
   

  إلصدار وإجراءاته متفقة مع أحكام القوانين واألنظمة النافذة. رأي المستشار القانوني بأن عمليات ا -
   

  بيان تقديري بمصاريف اإلصدار.  -
   

  بيان بالحصص العينية إن وجدت وأسس تقييمھا وفق األصول.  -
   

  نسخة عن العقد المبرم مع مدير إصدار مرخَّص له بالعمل من قبل الھيئة.  -
   

امالً للمخاطر أو احتماالت الخسارة التي ينطوي عليھا االستثمار في األوراق بيان يتضمن تحليالً واضحاً وش -
  المالية المعروضة للبيع. 

   
  أية موافقة أو تراخيص حصل عليھا المؤسسون من أي جھة لصالح الشركة.  -

   
  نسخة من االتفاقية المبرمة بين مدير اإلصدار ومصارف االكتتاب.  -

   
  المؤسسين سددوا قيمة أسھمھم. شھادة مصرفية تثبت أن  -

   
  جميع العقود األخرى التي تتضمن معلومات جوھرية.  -

   
  بيان إجمالي بعدد أسھم الشركة وما يطرح منھا على االكتتاب العام.  -



   
  إيصال بسداد الرسوم المعتمدة من قبل الھيئة.  -

   
  يجوز للھيئة طلب أي معلومات أو بيانات إضافية أخرى.  - ب

   
  طلبات إصدار أسھم للشركات المساھمة القائمة ألغراض زيادة رأس المال مت

   
يتعين على كل شركة مساھمة قائمة ترغب زيادة رأس المال عبر إصدار عام أو خاص، أن  -أ – 3 –المادة 

  تحصل على موافقة الھيئة بذلك. ويجب أن يرفق بطلب الحصول على ھذه الموافقة الوثائق التالية: 
   

  خة من عقد تأسيس الشركة ونظامھا األساسي وفقاً آلخر تعديل. نس -
   

  قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة وموافقة وزير االقتصاد والتجارة على ذلك.  -
   

  دراسة الجدوى االقتصادية معدة من قبل جھة متخصصة.  -
   

  من الھيئة.  نسخة من نشرة اإلصدار وفقاً للصيغة المعتمدة -
   

  بيان تقديري بمصاريف اإلصدار.  -
   

  بيان بعالوة اإلصدار في حال تقريرھا وطريقة حسابھا.  -
   

  أسلوب زيادة رأس المال.  -
   

نسخة من القوائم والبيانات المالية معتمدة من مفتشي الحسابات عن السنوات الثالث السابقة على االكتتاب أو  -
أسيس حتى تاريخ االكتتاب أيھما أقل، وذلك وفقاً للمعايير والقواعد المرتبطة بإعداد القوائم عن المدة من تاريخ الت

  المالية المعتمدة من قبل الھيئة. 
   

  أية اتفاقيات أبرمتھا الشركة.  -
   

  أية موافقات أو تراخيص حصلت عليھا الشركة.  -
   

  الھيئة. نسخة من إعالن الطرح المقترح وفق الصيغة المعتمدة من  -
   

بيان بالعقود ومضمونھا التي تكون الشركة قد أبرمتھا خالل السنوات الثالث السابقة على االكتتاب، وإذا كان  -
موضوع العقد شراء منشأة قائمة وجب على الشركة تزويد الھيئة بتقييم عام لھذه المنشأة من قبل مفتش حسابات 

  ليست له عالقة بھا. 
   

  المعتمدة من قبل الھيئة.  إيصال بسداد الرسوم -
   

على كل شركة ترغب في زيادة رأس المال عبر ضم احتياطيات أو أرباح أو عالوة إصدار أو رسملة ديون،  - ب
  الحصول على موافقة الھيئة. ويجب أن يرفق طلب الموافقة بالوثائق التالية: 

   
به محضر اجتماع الھيئة العامة غير العادية التقدم بطلب اعتماد األوراق المالية المنوي إصدارھا، مرفقاً  -

وموافقة وزير االقتصاد والتجارة على قرار زيادة رأس مال الشركة، وذلك خالل مدة ال تتجاوز خمسة أيام عمل 
  من تاريخ الموافقة. 

   
صدار، قائمة بتوزيع األسھم المصدرة عن طريق ضم االحتياطيات أو األرباح المدورة المتراكمة أو عالوة اإل -

على مستحقيھا كل بنسبة مساھمته في رأس المال كما ھم في نھاية اليوم الخامس عشر من تاريخ اعتماد األوراق 
  المالية المعنية لدى الھيئة. 



   
تقرير يتضمن تفاصيل الديون المنوي رسملتھا وآلية تقييمھا وكيفية نشوء ھذه الديون وأية معلومات أخرى  -

ن يتم توقيع ھذا التقرير من قبل رئيس وغالبية أعضاء مجلس اإلدارة ومفتش الحسابات تطلبھا الھيئة، على أ
  ومدير اإلصدار، وأن يتم اإلفصاح عن ھذا التقرير للجمھور. 

   
على الشركة الناتجة عن تحول شكلھا القانوني إلى شركة مساھمة التقدم للھيئة بطلب العتماد أوراقھا المالية  - ج

تاريخ انتھاء إجراءات التحول لدى وزارة االقتصاد والتجارة وصدور الموافقة النھائية على  خالل ستة شھور من
  ذلك. 

   
  متطلبات إصدار أوراق مالية أخرى 

   
يتعين على كل شركة ترغب بإصدار أوراق مالية أخرى غير األسھم، المنصوص عليھا في قانون  – 4 –المادة 

فقة المجلس بذلك. ويجب أن يرفق بطلب الحصول على ھذه الموافقة سوق األوراق المالية الحصول على موا
  الوثائق التالية: 

   
  نسخة من النظام األساسي للجھة المصدرة وفقاً آلخر تعديل.  -

   
قرار الجمعية العامة بإصدار األوراق المالية موافق عليه من وزارة االقتصاد والتجارة، والمستندات والتقارير  -

  يھا في ھذا الشأن. التي عرضت عل
   

نسخة من القوائم والبيانات المالية معتمدةً من مفتشي الحسابات عن السنوات الثالث السابقة على الطرح أو عن  -
  المدة من تاريخ التأسيس حتى الطرح أيھما أقل. 

   
  تاب العام أو غيره. نوع الورقة المالية المزمع إصدارھا وبيانات وافية عنھا وبيان ما إذا كان الطرح باالكت -

   
  العائد المتوقع لھذه الورقة وكيفية حسابه.  -

   
  شروط ومواعيد استرداد الورقة المالية.  -

   
  بيان بمصاريف اإلصدار في حالة تقريرھا وكيفية حسابھا.  -

   
  أية بيانات إضافية يراھا المجلس ضرورية.  -

   
  مكونات نشرة اإلصدار 

   
في نشرة اإلصدار أن تكون مقدمة وفقاً للنموذج المعتمد من الھيئة لھذا الغرض على أن يشترط  - أ -  5 –المادة 

  تكون شاملة جميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالجھة المصدرة، وبصفة خاصة البيانات التالية: 
   

  معلومات عامة عن اإلصدار، وعن الجھة المصدرة وملخص لشروط اإلصدار.  -
   

  ض الجھة المصدرة والتراخيص الصادرة بشأنھا. أغرا -
   

  معلومات عامة عن المؤسسين.  -
   

  دراسة الجدوى االقتصادية وخطة العمل.  -
   

  شروط وإجراءات االكتتاب.  -
   

  حقوق وواجبات المساھمين  -
   



  واجبات ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة والمزايا والمخصصات التي ستمنح لھم.  -
   

  ت المصدر تجاه الھيئة والمساھمين والغير. تعھدا -
   

  حركة سعر السھم وتغيره بالنسبة للشركات القائمة.  -
   

  معلومات عن الشركات التابعة وبيان عن ملكية األسھم والبيانات والقوائم المالية بالنسبة للشركات القائمة.  -
   

لشركة أو المؤسسين أو ھيئة المديرين تحدَّد فيه تقرير من مكتب استشارات ليس له صلة بأعضاء مجلس إدارة ا -
  قيمة الحصص العينية وأسس تقييمھا. 

   
  أنواع وحقوق األسھم المصدرة.  -

   
تقرير مفصل عن عدد وصالحيات ومدة والية وطريقة انتخاب وعزل أعضاء مجلس اإلدارة وتحديد أسلوب  -

  منح المزايا العينية والمالية لھم. 
   

  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا موضحاً به الخبرة العملية والعلمية لكل منھم. كشف بأسماء  -
   

وثائق تثبت عدم وجود إدانة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية بجريمة تتعلق بالشرف أو  -
  األمانة أو اإلفالس. 

   
  اللوائح الداخلية للشركة.  -

   
  مفصل بمصروفات التأسيس واإلصدار.  بيان تقريبي -

   
  تفاصيل أي إصدارات عامة ألوراق مالية قامت بھا الشركة خالل السنوات الثالث األخيرة.  -

   
أي معلومات أخرى يكون لھا تأثير على األوراق المالية محل نشرة اإلصدار يصدر بتحديدھا قرار من  -

  المجلس. 
   

  وقعة من: يتعين أن تكون نشرة اإلصدار م - ب
   

  رئيس مجلس اإلدارة وغالبية أعضائه وكل من المدير التنفيذي والمدير المالي للمصدر  -
   

  غالبية المؤسسين إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس.  -
   

  مدير اإلصدار أو مديري اإلصدار، حسب مقتضى الحال.  -
   

  مرفقة بالنشرة. مفتش الحسابات الذي صادق على صحة التقارير المالية ال -
   

  تصبح نشرة اإلصدار علنية بمجرد تقديمھا إلى الھيئة.  - ج
   

يجوز للمجلس، بناًء على طلب مبرر من المصدر أو مدير اإلصدار، أن يقرر اعتبار بعض المعلومات المقدمة  -د
ه الغاية يقوم مع نشرة اإلصدار سرية على أساس أن عرضھا للجمھور قد يؤدي إلى إفشاء أسرار تجارية، ولھذ
  المجلس بتنظيم جلسة سماع أقوال خاصة إلصدار القرار المناسب بشأن ھذا الطلب. 

   
  إصدار أسھم مقابل حصص عينية 

   
يتعين في حالة إصدار أسھم مقابل حصص عينية سواء عند التأسيس أو عند زيادة راس المال، أن  – 6 –المادة 

  ي: تتضمن نشرة اإلصدار في ھذا الخصوص ما يل



   
ملخص عن بيان الموجودات المادية والعينية المقدمة في مقابل الحصة وأسماء مقدميھا، وبيان ما إذا كانوا من  -

المؤسسين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو الشركاء المديرين ومدى استفادة الشركة من ھذه الموجودات وأسس 
  تقييمھا. 

   
  جميع الحقوق المترتبة على الحصص العينية.  -

   
  تقرير الخبير المختص بتقييم الحصة العينية وتاريخ صدوره.  -

   
  عدد األسھم المصدرة في مقابل الحصة العينية وأسماء المستفيدين منھا.  -

   
  اإلعفاء من نشرة اإلصدار 

   
  يجوز للمجلس اإلعفاء من تقديم نشرة اإلصدار في أي من الحاالت التالية:  – 7 –المادة 

   
  األوراق المالية صادرة عن حكومة الجمھورية العربية السورية. إذا كانت  -

   
إذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض إليھم محدوداً ال يزيد عن خمسين شخصاً، ولديھم القدرة على تقييم  -

  مخاطر االستثمار وتحملھا. 
   

  لنشرة اإلصدار.  إذا كان اإلفصاح المقدم للمستثمر دقيقاً وكافياً العتباره بديالً  -
   

  تعديل نشرة اإلصدار 
   

يجب تقديم نشرة إصدار تكميلية للھيئة إذا علم المصدر في أي وقت بعد موافقة الھيئة على نشرة  -أ – 8 –المادة 
  اإلصدار بأي مما يلي: 

   
  ا النظام. وجود تغيير ملحوظ في أمور جوھرية واردة في نشرة اإلصدار، أو في أي مستند مطلوب بموجب ھذ -

   
  ظھور أي مسائل إضافية مھمة كان يتوجب تضمينھا في نشرة اإلصدار.  -

   
يتعين على مدير اإلصدار وبعد الحصول على موافقة الھيئة، نشر ھذه التغييرات في صحيفتين يوميتين على  - ب

  األقل. 
   

إذا كانت التعديالت من األمور الجوھرية التي تؤثر على المركز المالي للمصدر، فإنه يجوز للھيئة إلغاء  - ج
  الطرح وإلزام مدير اإلصدار بإعادة األموال إلى المكتتبين. 

   
  الموافقة على نشرة اإلصدار 

   
  قة الھيئة عليھا. ال يجوز نشر واطالع الجمھور على نشرة اإلصدار قبل مواف - أ -  9 –المادة 

   
توافق الھيئة على نشرة اإلصدار عند اقتناعھا بأن المعلومات الواردة فيھا كاملة ومستوفية للشروط  - ب

  المنصوص عليھا في ھذا النظام، حيث يجوز للمجلس رفض نشرة اإلصدار أو تعليق نفاذھا إذا تبين له ما يلي: 
   

لمرفقة بھا ال تتفق ومتطلبات ھذا النظام أو التعليمات أو القرارات أن نشرة اإلصدار أو أياً من المعلومات ا -
  الصادرة بمقتضاه، أو ال تتفق مع متطلبات المصلحة العامة وحماية المستثمرين. 

   
إن نشرة اإلصدار أو أياً من المعلومات المرفقة بھا تتضمن بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة، أو  -

لومات جوھرية تمكن المستثمر من اتخاذ قراره االستثماري أو إذا كانت تتضمن معلومات تم أنھا ال تتضمن مع
  عرضھا بصورة تجعل المعلومات األخرى في النشرة غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة. 



   
  إذا لم تدفع الرسوم المقررة على إنفاذ نشرة اإلصدار.  -

   
خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استالم جميع المعلومات  تسعى الھيئة إلى مراجعة نشرة اإلصدار - ج

  والمستندات المطلوبة. 
   

إذا رأت الھيئة لدى مراجعة نشرة اإلصدار أن طرح األوراق المالية المقترح قد ال يكون في مصلحة  -د
  المستثمرين أو يمكن أن ينتج عنه إخالل بھذا النظام، فإنه يجوز لھا اتخاذ أي مما يلي: 

   
  أن تجري أي استقصاءات تراھا مناسبة.  -

   
أن تطلب من مقدم الطلب أو من يمثله الحضور أمام الھيئة لإلجابة على أسئلة الھيئة وشرح المسائل التي ترى  -

  الھيئة أن لھا عالقة بالطلب. 
   

قدمة بالطريقة التي أن تطلب من مقدم الطلب أو الغير تقديم معلومات إضافية، أو تأكيد صحة المعلومات الم -
  تحددھا. 

   
  أن تؤجل اتخاذ أي قرار حسبما تراه ضرورياً وبشكل معقول إلجراء مزيد من الدراسة والتحقق.  -

   
ھـ إذا قررت الھيئة بعد اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليھا في الفقرة السابقة من ھذه المادة، أن الطرح بناء على 

المستثمرين أو يمكن أن ينتج عنه إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية، يتعين نشرة اإلصدار مازال في غير مصلحة 
على الھيئة وبعد إعطاء فرصة كافية للمصدر لتقديم وجھة نظره أن تصدر "تبليغاً للمصدر بعدم اعتماد نشرة 

  اإلصدار. اإلصدار، أو أن تنشر "إخطاراً" يحظر طرح أو بيع أو نقل األوراق المالية التي تشملھا نشرة 
   

  إعالن طرح األوراق المالية 
   

بعد اعتماد نشرة اإلصدار من قبل الھيئة وموافقتھا على اإلعالن المتضمن طرح األوراق  - أ - 10 –المادة 
المالية في السوق يتعين على مدير اإلصدار نشر إعالن الطرح في صحيفتين يوميتين على األقل، وقبل أسبوع 

  خ بدء االكتتاب. واحد على األقل من تاري
   

  يجب أن يتضمن إعالن الطرح البيانات اآلتية:  - ب
   

  اسم الشركة ونوعھا ومركز عملھا الرئيسي وغاياتھا ومدتھا.  -
   

  تاريخ القرار المرخص بتأسيس الشركة.  -
   

  رأس مال الشركة وعدد االسھم وقيمتھا االسمية.  -
   

مقدار األسھم التي اكتتب بھا وقيمتھا االسمية والمبالغ المسددة أسماء المؤسسين وعنوان وجنسية كل منھم و -
منھا وذلك بالنسبة للشركات حديثة التأسيس، وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ونسبة ملكيتھم بالنسبة للشركات 

  القائمة. 
   

  % فأكثر من رأس المال.  5كبار المساھمين بالشركة الذين يملكون  -
   

  ن وجدت وأسماء أصحابھا، وبيان قيمتھا وأسس تخمينھا. وصف الحصص العينية إ -
   

  مدة االكتتاب وشروط وإجراءات االكتتاب.  -
   

  عدد األسھم المطروحة لالكتتاب وقيمتھا االسمية وكيفية تسديدھا.  -
   



  مصاريف اإلصدار.  -
   

  المصارف التي يجري االكتتاب بھا.  -
   

ثمر أن يحصل منه على نشرات اإلصدار، بما في ذلك عناوين المواقع اإلشارة إلى المكان الذي يمكن للمست -
  على شبكة اإلنترنت. 

   
  طرح األوراق المالية 

   
يتم طرح األوراق المالية عبر اإلصدار العام، إما للجمھور من خالل المصارف، أو عبر بيعھا  - أ - 11 –المادة 

  المعتمدة من قبل السوق. من خالل سوق دمشق لألوراق المالية وفقاً لإلجراءات 
   

على المصدر في حالة اإلصدار العام تحديد فترة العرض العام وفترة االكتتاب أو البيع في نشرة اإلصدار  - ب
  حسب مقتضى الحال، وتعتبر موافقة الھيئة على نشرة اإلصدار وعلى اإلعالن بمثابة الموافقة على ھذه الفترات. 

   
  ض العام عن عشرين يوماً وال تزيد على تسعين يوماً بأي حال من األحوال. ال يجوز أن تقل فترة العر - ج

   
  الحمالت الترويجية واإلعالنية لإلصدار 

   
إذا كان لدى الجھة المصدرة لألوراق المالية نية في عمل حمالت ترويجية، فيجب على مدير  - أ - 12 –المادة 

  الت والمحاور األساسية التي يتم التركيز عليھا. اإلصدار إحاطة الھيئة بالبرنامج الزمني لھذه الحم
   

يجب أن تتضمن النشرات واإلعالنات والحمالت الترويجية تعريف المستثمر بمخاطر االستثمار، وأن ال  - ب
  تقتصر على التركيز على الجوانب اإليجابية فقط. 

   
فيجب تقديم مسودة اإلعالن إلى في حالة رغبة المصدر في نشر إعالنات ترويجية عن األسھم المطروحة  - ج

الھيئة لدراسته واعتماده قبل النشر، ويجوز للھيئة أن تطلب من الجھة المصدرة إجراء التعديالت المناسبة على 
  اإلعالن متى كان ذلك ضروريا. 

   
  مسؤوليات مدير اإلصدار 

   
معتمدة من قبل الھيئة، ويجوز يتعين على المصدر أن يعين مديراً لإلصدار من الشركات ال - أ - 13 –المادة 

  اعتماد مدير إصدار غير سوري إذا رأت الھيئة مبرراً لذلك. 
   

يجوز لمدير اإلصدار اإليعاز إلى جھات فرعية أخرى لتنفيذ بعض المھام الموكلة إليه على أن يكون ھو  - ب
ن مھامه التي قام بتخويلھا لھذه المسؤول قانوناً أمام المصدر لألوراق المالية وأمام الھيئة وأمام المكتتبين ع

  الجھات. 
   

يكون مدير اإلصدار ھو الجھة المسؤولة أمام الھيئة في إنھاء جميع اإلجراءات المتعلقة بإصدار األوراق  - ج
  المالية موضوع الطرح. 

   
ھام يتولى مدير اإلصدار تسيير جميع األمور المتعلقة بإصدار األوراق المالية وعلى وجه الخصوص الم -د

  التالية: 
   

  القيام بدور صلة االتصال األساسية بين الجھة المصدرة لألوراق المالية ومصارف االكتتاب والھيئة.  -
   

التأكد من استيفاء الجھة المصدرة لألوراق المالية جميع المتطلبات الالزمة إلصدار األوراق المالية حسب  -
ص حصول الجھة المصدرة لألوراق المالية على جميع التعليمات الصادرة عن الھيئة، وعلى وجه الخصو

  الموافقات الالزمة للطرح، سواء موافقة الجھات الرسمية أو موافقة الجمعية العامة غير العادية. 
   



بذل العناية الالزمة التي تقتضيھا أصول المھنة في إدارة وتنظيم اإلصدار، ويشمل ذلك التأكد من إن نشرة  -
كل المعلومات الھامة والضرورية لتمكين المستثمرين من تكوين أفكار وآراء وتوقعات  اإلصدار تحتوي على

واضحة وكاملة حول تكاليف ومنافع ومخاطر االستثمار في األوراق المالية المعروضة للبيع، وإن النشرة ال 
قيع التعھد بما يفيد تحتوي على أية معلومات غير سليمة أو ناقصة أو مضللة أو أغفلت معلومات ھامة، وعليه تو

  ذلك حسب نموذج نشرة اإلصدار المعتمد من قبل الھيئة. 
   

مراجعة األسس التي تم االعتماد عليھا في تحديد سعر اإلصدار بعد التشاور مع الجھة المصدرة لألوراق  -
  المالية، والتأكد من اإلفصاح عن األسس التي تم االعتماد عليھا في تحديد السعر. 

   
مصارف االكتتاب بالتشاور مع الجھة المصدرة لألوراق المالية والدخول مع ھذه المصارف في اتفاقيات تعيين  -

  تحدد واجباتھا ومسؤولياتھا حسب المتطلبات الصادرة من الھيئة. 
   

وني إعداد نشرة اإلصدار وتقديمھا للھيئة بعد مراجعتھا من قبل الجھة المصدرة لألوراق المالية والمستشار القان -
  والحصول على شھادة منھم بذلك طبقاً للصيغة الواردة في نموذج نشرة اإلصدار، ومتابعتھا حتى اعتمادھا. 

   
إعداد إعالن الطرح ونشره في الصحف المحلية بعد اعتماده مع نشرة اإلصدار من الھيئة، وقبل أسبوع على  -

  األقل من تاريخ بدء االكتتاب بالنسبة لالكتتاب العام. 
   

توفير العدد الكافي من النشرات واستمارات االكتتاب لدى مصارف االكتتاب وشركات الخدمات المالية، والتأكد  -
من استمرار وجود ھذه المستندات لدى ھذه الجھات خالل فترة االكتتاب من خالل متابعته المستمرة لسير عملية 

  االكتتاب. 
   

ع أي تغيير أو تعديل في المعلومات الموضحة بنشرة اإلصدار بعد إبالغ الھيئة خالل ثالثة أيام في حالة وقو -
اعتمادھا من قبل الھيئة، ويخضع العمل بھذا التغيير لموافقة الھيئة، حيث ال يجوز إدخال أية تعديالت على نشرة 

  اإلصدار دون الرجوع إلى الھيئة. 
   

الترويجية التي ترغب الشركة في نشرھا عن الحصول على موافقة الھيئة على اإلعالنات والنشرات والحمالت  -
  األوراق المالية المطروحة. 

   
تزويد الھيئة بتقارير دورية أثناء فترة الطرح حول نتائج االكتتاب يتضمن عدد المكتتبين وجنسياتھم واألسھم  -

تعلقة بذلك المكتتب بھا وطلبات االكتتاب المرفوضة موضحاً أسباب الرفض وغيرھا من البيانات األخرى الم
خالل الفترات الزمنية التي تحددھا نشرة اإلصدار، واقتراح البدائل المناسبة لتخصيص األسھم في حالة وجود 
فائض في االكتتاب العام، أو اقتراح كيفية التصرف باألسھم غير المكتتب بھا حسب الشروط الواردة في نشرة 

  سھم للمكتتبين. اإلصدار، والحصول على موافقة الھيئة على تخصيص األ
   

إرسال إشعارات التخصيص إلى جميع المساھمين ومخاطبة مصارف االكتتاب لتقوم بإعادة المبالغ الفائضة  -
  وذلك طبقاً للجدول الزمني الوارد في نشرة اإلصدار. 

   
  متابعة تسجيل األسھم المكتتب بھا لدى الجھات المختصة.  -

   
سوق دمشق لألوراق المالية ومركز إيداع األوراق المالية والتقاص إعداد سجل المكتتبين حسب متطلبات  -

  والتسوية. 
   

التحضير النعقاد الجمعية العامة التأسيسية من حيث إرسال الدعوات إلى المساھمين ومتابعة إعداد تقرير  -
  المؤسسين، ويمكن أن ترسل مثل ھذه الدعوات مع إخطارات التخصيص مباشرة. 

   
  لجة الشكاوي المقدمة من المكتتبين بالتنسيق مع مصارف االكتتاب. النظر في معا -

   
  مسؤوليات مصارف االكتتاب 

   



يقوم مدير اإلصدار بتعيين ثالثة مصارف سورية على األقل يتم االكتتاب من خاللھا، ويتعين  – 14 –المادة 
  على مصارف االكتتاب القيام بالمھام والمسؤوليات التالية: 

   
  لموارد البشرية والفنية والمالية الكافية لدعم عميلة االكتتاب. تخصيص ا -

   
تحديد موظف أو أكثر يتمتعون بالكفاءة والصالحيات الكافية إلدارة عمليات االكتتاب بالمصرف، ويكون ھؤالء  -

تشير األشخاص مسؤولين بشكل مباشر أمام مدير اإلصدار والمكتتبين فيما يتعلق بشؤون االكتتاب، ويجب أن 
  نشرة اإلصدار إلى اسم الموظف وعنوانه ورقم االتصال به ورقم الفاكس وبريده اإللكتروني. 

   
وضع البرامج واألنظمة التي تساعد على فرز طلبات االكتتاب والتحقق من استيفائھا للمعلومات المطلوبة،  -

  وتقليص األخطاء قدر اإلمكان. 
   

  حسب الشروط المحددة في نشرة اإلصدار المعتمدة من الھيئة . وضع إجراءات االكتتاب موضع التنفيذ  -
   

قبول طلبات االكتتاب التي تستوفي الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليھا في نشرة  -
  اإلصدار والتوقيع على طلب االكتتاب بما يفيد ذلك، . 

   
الحجم، القيمة وعدد الطلبات) خالل الفترات الزمنية التي تقديم تقارير إلى مدير اإلصدار عن نتائج االكتتاب ( -

  تحددھا نشرة اإلصدار أو /و االتفاقيات المبرمة مع مدير اإلصدار. 
   

  معالجة وحل وتسوية شكاوى المكتتبين، وإحالة الشكاوى التي يتعذر عليه معالجتھا إلى مدير اإلصدار.  -
   

  اإلصدار في جميع فروعه. التأكد من توفر طلبات االكتتاب ونشرات  -
   

إعادة المبالغ الزائدة إلى الحسابات المصرفية للمكتتبين فور حصوله على أمر بذلك من مدير اإلصدار، وأن  -
  يقدم له خالل ثالثة أيام من تلقي تعليمات إعادة المبالغ الزائدة تقريراً حول الموقف التنفيذي للمبالغ المرتجعة. 

   
  لتي يطلبھا مدير اإلصدار حول قضايا االكتتاب مع مراعاة أحكام األنظمة المصرفية. تقديم المعلومات ا -

   
عدم قبول أي طلبات بعد ساعات العمل الرسمية في آخر يوم عمل من فترة االكتتاب، ويجب أن تشير  -

نوي أن تفتح اإلعالنات المنشورة بالصحف اليومية إلى ھذه النقطة بشكل واضح، وإذا كانت مصارف االكتتاب ت
  أبوابھا في الفترة المسائية لھذا الغرض فيجب عليھا إعالم الجمھور بذلك. 

   
  مخالفة نظام إصدار وطرح األوراق المالية 

   
  يعد مخالفاً ألحكام ھذا النظام:  -أ -15-المادة 

   
اً لتلك المصدر الذي يقدم نشرة إصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوھرية أو حذف -

  المعلومات. 
   

الشخص الذي يوقع على نشرة إصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوھرية أو حذفاً لتلك  -
  المعلومات. 

   
  الشخص الذي ال يلتزم بمتطلبات نشرة اإلصدار المحددة من الھيئة.  -

   
  إصدار نافذة المفعول. الشخص الذي يقوم ببيع أوراق مالية من خالل عرض عام بدون نشرة  -

   
  ، وتعليماته التنفيذية. 2005لعام  22يسرى على ھذه المخالفات العقوبات المشار إليھا في القانون رقم  - ب

   
  ينشر ھذا القرار ويبلَّغ من يلزم لتنفيذه.  - 16 –المادة 



   
   
   2006دمشق / /
   

  رئيس مجلس الوزراء 
   

  المھندس محمد ناجي عطري
 


