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 9/4/1111/م( تاريخ 18المعّدل بالقرار رقم ) 1/8/1111/م( تاريخ 88)م ـرار رقــق

 كتتاب وتعديالتوضفلمي  باا األتعميمات التعامل بحقوق 
  
 رئيس مجمس المفولين 
 بناًء عمى:     
دة / من الما3، والسيما الفقرة /2011/ لعام 22أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / -

/101./ 
 .2002( لعام 50وتعديالتو الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم ) 2005( لعام 22) أحكام القانون رقم -
 .2010/ لعام 115أحكام المرسوم رقم / -
/ لعام 3245أحكام نظام إصدار وطرح األوراق المالية الصادر بقرار رئيس مجمس الوزراء رقم / -

2006. 
 .1/3/2011/ تاريخ 11/ موافقة مجمس المفوضين بجمستو رقم -

 
 يقرر ما يمي:

 تعميمات التعامل بحقوق أضفلمي  ااكتتاب 
 (:1المادة )

موافقة الييئة وفقًا  ىيتوجب عمى كل شركة مساىمة ترغب بزيادة رأسماليا عبر إصدار أسيم الحصول عم
 لمشروط واإلجراءات المنصوص عنيا في نظام إصدار وطرح األوراق المالية.

 
 (:1المادة )

يكون لكل مساىم حق األفضمية باالكتتاب بعدد من أسيم زيادة رأس المال يتناسب مع عدد أسيمو التي 
 يممكيا قبل الزيادة.
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 (:8المادة )
بأنو الحق الممنوح قانونًا لمساىمي الشركة المصدرة بأولوية االكتتاب في أسيم زيادة  حق األضفلمي ُيعّرف 

 ورق  مالي  قابم  لمتداولبتاريخ اكتساب الحق، ويعتبر ىذا الحق فيو منيم رأس المال وبنسبة مساىمة كل 
 خالل الفترة المحددة في ىذه التعميمات.

 
 (:4المادة )

يكون عدد حقوق األفضمية مساويًا لعدد أسيم زيادة رأس المال المنوي إصدارىا من قبل الشركة  - أ
 راق واألسواق المالية السورية.ق عمى إصدارىا من قبل مجمس مفوضي ىيئة األو والمواف  

الحفظ قاصة و دد أصحاب حق األفضمية بالمساىمين المسجمين في السجل الصادر عن مركز المحّ يُ  - ب
عن الشركة المصدرة بالنسبة لمشركات غير كات المدرجة في السوق، أو الصادر المركزي بالنسبة لمشر 

تاريخ موافقة مجمس المفوضين عمى زيادة المدرجة في السوق، وذلك في نياية اليوم الخامس عشر من 
 رأس المال.

 
 (:5المادة )

اكتساب ىذا تاريخ فضمية وفترة تداولو وممارستو قبل األحق  عن تاريخ حق اكتسابيتم اإلعالن  - أ
الحق بعشرة أيام عمى األقل ولمرتين متتاليتين في صحيفتين يوميتين واسعتي االنتشار ُتحددان بموافقة 

 الييئة.

إرسال بطاقة مكشوفة مضمونة أو رسالة عبر  عمى مدير اإلصدار قبل تاريخ اكتساب الحقيتوجب  - ب
الياتف الجوال إلى كل مساىم في محل إقامتو أو رقم جوالو المدونين في سجل المساىمين إلعالمو 

 بحق األفضمية.
 أو غير مدرجة في السوق. رجةمن ىذه المادة سواء كانت الشركة مد (ب -أ)يتم تطبيق أحكام الفقرتين  -ج        

 
 (:6المادة )

 ُتحدد نشرة اإلصدار الخاصة بزيادة رأس المال والمعتمدة من قبل الييئة ما يمي:
الفترة الزمنية لتدول حقوق األفضمية سواء في السوق أو خارجو ) حسب وضع الشركة من حيث  -

 اإلدراج(.
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م في نياية فترة تداول ىذا الحق، حقيم الفترة الزمنية لممارسة حاممي حقوق األفضمية، كما ى -
انتياء فترة تداول حقوق باالكتتاب بأسيم الزيادة والتي تبدأ خالل مدة التتجاوز خمسة أيام من 

 األفضمية، ولمدة عشرين يومًا عمى األقل.
 (:7المادة )

يتوجب عمى مدير اإلصدار تزويد الييئة بجدول مفصل يتضمن أسماء المساىمين أصحاب حق   -1
منيم ونسبة ممكيتو إلى إجمالي رأس مال الشركة  تتاب وعدد األسيم التي يممكيا كلاألفضمية في االك

 وجدول آخر بتاريخ انتياء فترة تداولو.بتاريخ اكتساب الحق 
يجب أن يصادق مجمس إدارة الشركة المصدرة عمى الجدولين المذكورين، وفي حال كانت الشركة   -2

 ق المالية فيصادق عمى ىذا الجدول مركز المقاصة والحفظ المركزي.مدرجة في سوق دمشق لؤلورا
 
 (:8المادة )

 بالنسب  لمشركات المدرج  ضفي السوق:
سوق دمشق لؤلوراق المالية دليل إجراءات إدراج وتداول حقوق األفضمية ألسيم الشركات ُتصدر  - أ

 المدرجة، ُيعتمد من قبل الييئة.
مة حكمًا لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي بأسماء مالكييا كما سجّ تعتبر حقوق األفضمية باالكتتاب مُ   - ب

 ىم في نياية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجمس المفوضين بالموافقة عمى زيادة رأس المال.
لمتداول في السوق اعتبارًا من يوم العمل التالي لميوم تعتبر حقوق األفضمية باالكتتاب مدرجة حكمًا  - ج

المشار إليو في الفقرة )ب( أعاله، ويتم إلغاء إدراجيا حكمًا عند انتياء فترة تداوليا  الخامس عشر
 المحددة في نشرة اإلصدار.

درا - د  .ج حقوق األفضمية باالكتتاب لدييماال يتقاضى المركز والسوق أية بدالت لقاء تسجيل وا 
يتم احتساب السعر االفتتاحي لحق األفضمية باالكتتاب وفقًا لآللية المعمنة التي يحددىا السوق ليذه  - ه

 الغاية بموافقة الييئة.
 التي نتجت عنيا ىذه  شترط لبيع حقوق األفضمية في السوق بالنسبة لمشركات المدرجة أن تكون األسيميُ  - و

 مر لدى الوسيط.الحقوق مودعة لدى المركز ومسجمة في حساب المستث
عمى حقوق  يداعيا قبل نياية فترة التداولأما إذا كانت تمك األسيم غير مودعة، فيتوجب عمى المساىم إ - ز

األفضمية بخمسة أيام عمل عمى األقل، حيث يتم إيداع حقوق األفضمية بمجرد إيداع األسيم، ومن ثم 
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بو لدى الوسيط وذلك وفق إجراءات يجري تحويل ىذه الحقوق من حساب المستثمر لدى المركز إلى حسا
 .اإليداع المعمول بيا في السوق

 
 (:9المادة )

الشركة المصدرة المدرجة في السوق بعرض بيع أسيم زيادة رأس المال الفائضة غير المكتتب  تقوم  - أ
بيا من خالل السوق وذلك خالل مدة ثالثة أشير من تاريخ إدراج أسيم الزيادة وفقًا لما تقتضيو 

المساىمين وبسعر ال يقل عن سعر اإلصدار مضافًا إليو البدالت والعموالت الواردة في الفقرة مصمحة 
 )ب( من ىذه المادة.

تقيد الشركة إجمالي حصيمة بيع األسيم المشار إلييا في الفقرة )أ( من ىذه المادة مطروحًا منيا قيمة   - ب
كأمانات لصالح بة عمى عممية البيع بسعر اإلصدار وكذلك العموالت والبدالت المترت األسيمىذه ا

 الذين لم يمارسوا كاًل أو جزءًا حق االكتتاب وذلك بنسبة مساىمة كل منيم. المساىمين
إذا لم تتمكن الشركة من بيع كامل األسيم غير المكتتب بيا بسعر يزيد عن سعر اإلصدار، فيحق  1* -ج

  المحددة لبيع األسيم والمشار إلييا ضفي إما تمديد الميملمشركة بعد حصوليا عمى موافقة الييئة 
أو تغطية األسيم المتبقية  ،الفقرة )أ( من ىذه المادة لفترة إلاضفي  يحددىا مجمس المفولين

 وتسجيميا كأسيم خزينة بقرار من مجمس اإلدارة.
 

 (:11المادة )
 بالنسب  لمشركات غير المدرج :

راءات التنازل عن حق األفضمية والجية التي يتم التنازل إج ،نشرة اإلصدار المعتمدة من قبل الييئةُتحدد  - أ
 لدييا.

يحق لكل صاحب حق أفضمية أن يكتتب بنسبة ما يممكو من حقوق وفقًا لسعر اإلصدار المعمن، كما   - ب
س حق مار  في الوقت ذاتو االكتتاب بأعداد إضافية من األسيم لتغطية تمك األسيم التي لم يُ يحق لو 

كة والموافق يم وفقًا ألحد األسعار المحددة من قبل الشر سون االكتتاب عندئذ بيذه األاالكتتاب فييا، ويك

                                                           
 ، وقد كان نّصها: 9/4/3103/م( تاريخ 32*عدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم ) 1

يع كامل األسهم غير المكتتب بها بسعر يزيد عن سعر اإلصدار، فيحق للشركة بعد حصولها على موافقة إذا لم تتمكن الشركة من ب" 
 الهيئة تغطية األسهم المتبقية وتسجيلها كأسهم خزينة بقرار من مجلس اإلدارة.
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والتي ال يجوز أن تقل عن سعر اإلصدار األصمي مع مراعاة أنو اليجوز لممكتتب عمييا من قبل الييئة 
 اختيار أكثر من سعر واحد.

أفضمية، يتم ٌل بنسبة ما يمتمكو من حقوق ة كفي حال عدم االكتتاب بكامل أسيم زيادة رأس المال الجديد -ج
تخصيص األسيم الفائضة لممكتتبين الذين اكتتبوا بأسيم تزيد عن األسيم المستحقة ليم بالسعر األعمى 

 ثم األقل فاألقل من األسعار المحددة.
   منيا  مطروحاً يم الفائضة المشار إلييا في الفقرة )ج( من ىذه المادة قيد الشركة إجمالي حصيمة بيع األست -د

 الكتتاب  اذين لم يمارسوا كاًل أو جزءًا حقال كأمانات لصالح المساىمينقيمة ىذه األسيم بسعر اإلصدار     
  وذلك بنسبة مساىمة كل منيم.   
إذا لم تتم تغطية كامل أسيم زيادة رأس المال وفقًا ألحكام الفقرة )ج( يتم طرح األسيم الفائضة عمى  -ه

، وتتبع في ىذا االكتتاب األحكام المتعمقة باالكتتاب برأس مال الشركة عند االكتتاب العام لمجميور
 التأسيس. 

 
 (:11المادة )

 ، ويعتبر نافذًا من تاريخ صدوره.يبمغ ىذا القرار من يمزم لتنفيذه     

 1/3/2011دمشق في       

 

 رئيس مجمس مفولي                                                                      

 ىيئ  األوراق واألسواق المالي  السوري 

  الدكتور محمد العمادي                                                               
 

 

 


