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 اتف اقية العضوية في السوق والمركز
  لشركات الخدمات والوساطة المالية

بناًء على 
 وتعديالتو 2005 لعام /22/أحكام القانون رقم 

 وتعديالتو 2006 لعام /55/أحكام ادلرسوم التشريعي رقم 
 11/10/2012  تاريخ/797/وعلى أحكام النظام الداخلي يف السوق الصادر بالقرار رقم 
  08/01/2020 تاريخ/ 1340/وعلى أحكام نظام العضوية يف السوق الصادر بالقرار رقم 

 10/04/2014  تاريخ/858/ ادلركزي الصادر بالقرار رقم ظوعلى أحكام النظام الداخلي دلركز ادلقاصة واحلف

 19/06/2008  تاريخ/71/وعلى أحكام نظام معايَت السلوك ادلهٍت يف سوق دمشق لألوراق ادلالية الصادر بالقرار رقم 

 15/10/2015  تاريخ/999/الصادر بالقرار رقم  نظام التحكيم يف سوق دمشق لألوراق ادلاليةوعلى أحكام 

 و القرارات واألدلة الصادرة مبوجب القوانُت واألنظمة ادلذكورة أعاله
 

،  رئيس رللس اإلدارةطرابلسي عزت حسان بالسيد شلمملةً  ،2006 لعام /55/ واحملدثة بادلرسوم التشريعي رقم ، ومركز ادلقاصة واحلفظ ادلركزي سوق دمشق لألوراق ادلالية:الفريق األول
. ادلالية لألوراق دمشق سوق مبٌت - الصنع مسبق برزة - دمشق يف موطناً سلتاراً وادلتخذة

 .(بالسوق والمركز)وسيشار إليه                      

 
 بصفتو ................... بالسيد وادلممملة، .../.../...... تاريخ/ ......./ بالسجل التجاري رقم وادلسجلة ،...........................................شركة : الفريق الثاني

 ............................................. يف سلتاراً  موطناً  وادلتخذة الشركة، عن بالتوقيع وادلفوض ،...................
 .(بالشركة)وسيشار إليها                             

 
مبزاولة عمليات إيداع األوراق ادلالية ادلتداولة يف  ادلوكلة اجلهة ىو ادلركزأن و حيث أن السوق ىي اجلهة ادلوكلة مبمارسة العمل كسوق لتداول األوراق ادلالية يف اجلمهورية العربية السورية

 : ، فقد اتفق الفريقان على مايلييف السوق وادلركز العضوية باحلصول على ترغب الشركة أن وحيث السوق وتسجيلها ونقل ملكيتها ومقاصتها وتسويتها،
 

 .تعترب مقدمة ىذه االتفاقية جزءاً ال يتجزأ منها( 1) المادة

 .بشكل ينسجم مع القوانُت واألنظمة ادلوضوعة لذلك، وبعد احلصول على ادلوافقات الالزمة لذلك توافق السوق وادلركز على عضوية الشركة يف السوق وادلركز( 2) المادة
وتعديالتو، وقانون سوق دمشق لألوراق  2005 لعام /22/، وقانون ىيئة األوراق واألسواق ادلالية رقم 2011 لعام /29/اطلعت على قانون الشركات رقم  تقر الشركة بأهنا( 3) المادة

وكافة األنظمة والتعليمات  08/01/2020  تاريخ/1340/رقم  وتعديالتو، ونظام العضوية يف السوق الصادر بالقرار 2006 لعام /55 /ادلالية الصادر بادلرسوم التشريعي رقم
واإلجراءات والقرارات واللوائح والقواعد الصادرة مبقتضاىا، وأهنا تلتزم مبا ورد فيها وبأية تعديالت تطرأ عليها، وبأية قوانُت وأنظمة أخرى تنظم عملها وذلا عالقة بعضوية 

الشركة، كما تتعهد الشركة بالتقيُّد بكافة الواجبات وااللتزامات ادلًتتبة على ذلك، وبأهنا ستقوم بتعديل نظامها األساسي يف حال وجود تعارض مع القوانُت واألنظمة 
 .ادلنوه عنها أعاله

 .تقر الشركة بأهنا قامت بسداد كافة التزاماهتا ادلالية ذليئة األوراق واألسواق ادلالية السورية وللسوق وادلركز وفق األنظمة الصادرة( 4) المادة
تصبح الشركة عضو يف السوق وادلركز، ويكون قرار العضوية هنائياً وغَت قابل ألي طريق من طرق ادلراجعة القانونية، وتتحمل الشركة كامل ادلسؤولية القانونية إذا تبُت أن ( 5) المادة

 .معلوماهتا وبياناهتا ادلقدمة يف طلب العضوية غَت صحيحة

 :تلتزم الشركة مبايلي( 6) المادة
 .واحدة دفعةً  تسديدىا يتم وحبيث احملددة، ادلواعيد وفق السنوية واالشًتاكات البدالت تسديد .1

 .ادلركز ضرورياً الستكمال ىذه اإلجراءات التقدم بكافة ادلعلومات والبيانات اليت تطلبها السوق أو ادلركز لضرورات العضوية، ووفقاً دلا تراه السوق أو .2

الشركة وفق أحكام  ادلسؤولية  ادلنصوص عليها يف القوانُت والتعليمات واألنظمة والقرارات  قبل من وادلفوضُت ادلعتمدين األشخاص أعمال عن ادلًتتبة النتائج كافة حتمل .3
 .النافذة

 .كافة الشروط الفنية والتكنولوجية الصادرة عن السوق وادلركز واليت تتوافق مع عمل األنظمة االلكًتونية ادلطبقة يف السوق وادلركز .4
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فتح حسابات مصرفية لغايات دفع وقبض أمثان األوراق ادلالية وفق األنظمة والتعليمات الصادرة هبذا اخلصوص وحسب القرارات الصادرة عن رللس إدارة السوق هبذا  .5
 .الشأن

 .اإلجراء ادلرعية والقوانُت باألنظمة السورية إلخالذلمتسريح األشخاص ادلعتمدين إذا مت شطبهم من سجل األشخاص ادلعتمدين لدى ىيئة األوراق واألسواق ادلالية  .6

 السوق قبل من توضع خاصة الختبارات الجتيازىم باإلضافة والتأىيل الكفاءة حيث من اذليئة قبل من ادلوضوعة للشروطادلستوفُت توظيف األشخاص ادلعتمدين  .7
 .اذليئة مع وبالتنسيق

السماح للمفتش ادلعُت من قبل السوق للتفتيش على الشركة بالقيام مبهامو، وذلك للتأكد من التزام الشركة بالقوانُت واألنظمة والتعليمات والقرارات ادلرتبطة بالسوق وادلركز،  .8
 .سواء أكان بإشعار مسبق أو بدونو، ويتوجب على الشركة تسهيل مهمة ادلفتش ادلعُتن وتزويده بكافة ادلعلومات والوثائق اليت يطلبها

 .االنتساب لصندوق ضمان التسوية وتسديد االلتزامات ادلًتتبة عليها لصاحل الصندوق مبوجب أنظمتو واإلجراءات الصادرة عنو .9

حيظر على الشركة كأي مستخدم معتمد لنظام التداول االلكًتوين يف السوق والنظام اخلاص مبركز ادلقاصة واحلفظ ادلركزي السماح لشخص آخر سواء كان معتمداً من  .10
 .اذليئة أو غَت معتمد بالولوج إىل ىذا النظام مستخدماً امسو وكلمة العبور اخلاصة بو، حتت طائلة اختاذ العقوبات ادلناسبة حبق ادلخالفُت

ال تتحمل السوق أو ادلركز مسؤولية التعويض عن أية خسارة أو ضرر أو تكلفة أو نفقات أو مسؤوليات أو مطالبات أخرى نامجة عن فشل يف أنظمة السوق أو ادلركز أو ( 7) المادة
بسبب استخدام الشركة ىذه األنظمة أو اختاذ إجراء تنظيمي أو قرار حبقها، باستممناء احلاالت اليت يممبت فيها أن السوق أو ادلركز قد تصرفت بسوء نية ويف حدود ىذه 

 .  احلاالت حصراً 
ال تعترب السوق وادلركز مسؤوالن عن صحة ادلعلومات والبيانات اليت تقدمها الشركة سواء كانت لغايات العضوية أو النشر، وال يعترب اطالع السوق أو ادلركز عليها أو ( 8) المادة

 . اعتمادىا يف نشراهتا إقراراً بصحة زلتوياهتا أو إقراراً منها بقانونية التصرفات اليت جيريها أي مستمممر عليها
     شركة على أمر مباشرة من اذليئة بعد مرور سنة ميالدية واحدة على تاريخ حصوذلا على المل حتصل  جيوز جمللس إدارة السوق تعليق عضوية الشركة يف السوق وادلركز إذا (9 )المادة

 .، أو إذا قدمت الشركة طلباً لتعليق عضويتها يف حال مل حتصل على أمر ادلباشرةالًتخيص النهائي
  :بقرار من رللس اإلدارة يف احلاالت التاليةتُعلَّق عضوية الشركة يف السوق وادلركز  (10)المادة 

  . وفقاً للمدة احملددة بقرار اذليئةالشركةصدور قرار من اذليئة بتجميد أعمال .  أ

  .من قبل اذليئة حيث تعلق العضوية وفقاً للمدة احملددة بقرار اذليئةالشركة  تعليق أعمال.  ب
 

  : يف احلاالت التاليةإدارة السوقبقرار من رللس الشركة يف السوق يتم إهناء عضوية ( 11)المادة 

 . الشركةرخيص تصدور قرار من اذليئة بإلغاء .  أ

قُّق أي سبب من أسباب احنالل الشركة وفقاً ألحكام قانون الشركات رقم .  ب   .2011 لعام /29/حتح
  ( 12)المادة 

  وادلستححقَّة عليها قبل صدور قرار اإلهناء أو التعليق (يف حال وجودىا)يف حال أهنيت عضوية الشركة أو علقت يتوجب عليها سداد كافة البدالت والرسوم والغرامات  . أ

   إذا صدر قرار بإعادة تفعيل العضوية للشركة خالل عام التعليق الذي سددت فيو الشركة بدالت عضويتها ادلعلقة أصواًل، فإنو يتم حتميلها بالفرق بُت بدالت . ب
  .العضوية ادلعلقة و بدالت العضوية الفعالة عن كامل العام بغض النظر عن تاريخ إعادة تفعيل العضوية

أنظمة بدالت السوق وادلركز، فإنو ال يتم حتميلها ببدالت  يف حال صدر قرار تعليق العضوية يف ذات العام الذي سددت فيو الشركة البدالت السنوية ادلقررة مبوجب. ج
 .إضافية عن عضوية معلقة عن ىذا العام

 .ال حيق ألي شركة ُعلقت أو أهنيت عضويتها اسًتداد أي بدالت أو غرامات كانت قد دفعتها للسوق. د

 .تعلق عضوية الشركة يف ادلركز حكماً إذا علقت عضويتها يف السوق، وتنتهي عضوية الشركة يف ادلركز حكماً إذا انتهت عضويتها يف السوق( 13 )المادة
على الشركة عند انتهاء عضويتها يف السوق وادلركز أن تعيد إىل السوق وادلركز على الفور كافة الربرليات وادلعدات والوثائق اليت قدمتها لو السوق وادلركز، ويف حال ( 14)المادة 

 .حدوث ضرر ذلذه الربرليات وادلعدات تلتزم الشركة بالتعويض عن ىذا الضرر احلاصل
ُقرَّرة االلتزامات أو الواجبات من بأي الشركة أخلت إذا( 15)المادة 

 بدالت سداد عن امتنعت أو مبوجبو، الصادرة والقرارات والتعليمات األنظمة أو السوق قانون أحكام مبوجب ادل

 :التالية التأديبية العقوبات من أكممر أو بواحدة يعاقب أن اإلدارة جمللس جيوز ادلركز، أو السوق بدالت أو عموالت أو السنوية االشًتاك

 .التنبيو . أ

 .اإلنذار . ب

 .فرض غرامة مالية ال تقل عن عشرة آالف لَتة سورية وال تتجاوز مليون لَتة سورية . ت

 .فرض قيود على نشاطها أو أي من األشخاص ادلرتبطُت هبا للمدة اليت حيددىا رللس اإلدارة . ث
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 .إيقاف الشركة أو إيقاف أي من األشخاص ادلرتبطُت هبا عن العمل يف السوق وادلركز للمدة اليت حيددىا رللس اإلدارة . ج

 .إهناء العضوية . ح

 .يكون للشركة صفة عضوية واحدة وصوت واحد يف اذليئة العامة للسوق( 16)المادة 

 .يف حال انتهاء عضوية الشركة تتم تصفية أعماذلا يف ادلركز وفق اإلجراءات اليت حيددىا ادلركز ذلذه الغاية وال يتم إبراء ذمتة الشركة حىت انتهاء كامل عمليات التسوية (17)المادة 
يوافق الفريق المماين على حل النزاعات اليت تنشأ بينو وبُت أي من أعضاء السوق وادلركز، وبينو وبُت أي من عمالئو فيما يتعلق مبمارساهتم ألعماذلم يف  ( 18)المادة 

بتطبيق  ويلتزم 15/10/2015 تاريخ/ 999/السوق عن طريق التحكيم، ووفقاً لإلجراءات ادلنصوص عليها يف نظام التحكيم يف السوق الصادر بالقرار رقم
 . األنظمة الصادرة عن السوق وادلركز هبذا السياق، ويعترب التقدم بطلب العضوية ىو إقرار بقبول التحكيم كوسيلة حلل النزاعات

 . تعترب ىذه االتفاقية ملغاة حكماً يف حال صدور قرار بإهناء العضوية، وذلك بعد التأكد من إبراء ذمة الشركة من كافة التزاماهتا(19)المادة 
 . وقعت ىذه االتفاقية على نسختُت أصليتُت، واحتفظ كل فريق بنسخة منها(20)المادة 

 

 .../.../...........:   دمشق في  
 
 

 األول الفريق                            الثانيالفريق   
  سوق دمشق لألوراق المالية        ..............................          شركة 
 طرابلسي  عزت         السيد حسان ......................              السيد 
رئيس مجلس اإلدارة                              ..................... 
   

   
 
 
 


