البدالت والعموالت امللررة للك من
الهيئة ،السوق ،املركز ،الوسطاء

هظراً لصدور :







كرار جملس املفوضني رمق (/04م) لعام  8444املتضمن اعامتد هظام بدالت سوق دمشق
ل ألوراق املالية وتعديهل ابللرار رمق (/59م) لعام .8445
كرار جملس املفوضني رمق (/09م) لعام  8444املتضمن اعامتد هظام بدالت مركز امللاصة
واحلفظ املركزي وتعديهل ابللرار رمق (/54م) لعام 8445.
كرار جملس املفوضني رمق (/08م) لعام  8444املتضمن اعامتد هظام معوالت التداول
لرشاكت اخلدمات والوساطة املالية .
اللرار الصادر عن رئيس جملس الوزراء رمق /7503/لعام  8442املتضمن هظام بدالت
الهيئة .واملعدل بلرار رئيس جملس الوزراء رمق  /0454/لعام 8445
كرار جملس املفوضني رمق (/84م) لعام  8494املتضمن بدل دراسة طلب الرشاكت الراغبة
بتغيري أأو تعديل كامئة ا ألعامل املرخصة.
وابالإضافة اإىل كرار جملس املفوضني رمق (/944م) لعام  8499املتضمن حتديد احلد ا ألدىن
لعموةل اإدارة االإصدار(بذل عناية)

نُرفق لمك جدو ًال يبني البدالت والعموالت امللررة للك من الهيئة والسوق واملركز ورشاكت
الوساطة.

البيان
شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة

الهيئة
النسبة

بدل ترخيص للشركة

احلد األعلى

السوق
املبلغ املقطوع

النسبة

احلد األعلى

المركز
املبلغ املقطوع

النسبة

احلد األعلى

الوسطاء

احلد األدىن

املبلغ املقطوع

احلد األدىن

احلد األعلى

500,000

بدل اعتماد للشخص الطبيعي

50,000

بدل انتساب للشركات المرخصة

3,000,000

بدل دراسة طلب ألول مرة وعند أي تعديل أو تغيير في

1,000,000

250,000

قائمة األعمال المرخصة
عمولة إدارة اإلصدارات(بذل العناية)

500,000

عمولة تداول  /قيمة سوقية  /من كل من طرفي التعاقد
األسهم

0,0005

أدوات الدين

0,0006

0,0005

0,0034

0,0054

0,0001

0,0001

0,0003

0,0005

عمولة نقل ملكية أسهم مستثناة من التداول من خالل السوق من القيمة االسمية ومن طرف واحد
تحويالت إرثية

0,0016

الوصية

0,0016

تحويالت تنفيذاً لقرارات المحاكم الكتسبة الدرجة القطعية

0,0016

الهبة في االوراق المالية لصالح الجهات الدينية أو الخيرية

0,0016

أو االجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية

عمولة نقل ملكية أسهم مستثناة من التداول من خالل السوق من القيمة االسمية ومن طرفين
التحويالت العائلية

0,0016

نقل ملكية أوراق مالية معلق إدراجها أو موقوفة عن

0,0016

التداول

عمولة نقل ملكية أدوات الدين المستثناة من التداول من

0,0002

خالل السوق/قيمة سوقية
بدل اعتماد أو اشتراك سنوي للشركة

0,002

بدل تسجيل سنوي للشخص الطبيعي

1

باإلضافة إىل  000222ل.س لكل نشاط إضايف

300,000
25,000

200,000

1

البيان
الشركات المساهمة المدرجة
بدل إصدار األوراق المالية  /ماعدا التي تصدرها وزارة
المالية أو مصرف سورية المركزي

السوق

الهيئة
النسبة

احلد األعلى

املبلغ املقطوع

.0..0

00...0...

00.0...

احلد األعلى

النسبة

بدل انتساب للشركات المساهمة

المركز
املبلغ املقطوع

النسبة

احلد األعلى

0..0...

احلد األدىن

الوسطاء
املبلغ املقطوع

احلد األدىن

00.0...

تسجيل األوراق المالية
األسهم  /قيمة اسمية

.0..0

.0...0

أسناد قرض الشركات  /قيمة اسمية

.0..0

.0...0

إدراج أوراق مالية
األسهم  /قيمة اسمية

.0...0

أسناد قرض الشركات  /قيمة اسمية

.0...0

أوراق مالية سورية في األسواق الخارجية  /قيمة سوقية

000..0...

.0...0

بدالت اشتراك سنوي للشركة المساهمة
بدل إدراج سنوي في السوق لألسهم  /قيمة اسمية
بدل إدراج سنوي في السوق ألسناد قرض الشركات /
قيمة اسمية

0..0...
.0...0

.0...0

.0...0

.0...0

مفتشو الحسابات المعتمدون
بدل اعتماد سنوي لمفتش الحسابات الفرد

00...

بدل اعتماد سنوي لشركة تفتيش الحسابات

000...

مالك الورقة المالية
اجور قيود الملكية

.0..0

00...

كشف حساب أوراق مالية لمالك الورقة المالية

00.

إصدار إشعار ملكية لمالك الورقة المالية

0..

جتدر االإشارة اإىل صدور كرار رئاسة جملس الوزراء رمق  /2082/م.و اترخي  8499/44/98اللايض بتخفيض الرسوم والبدالت الواردة يف هظام بدالت هيئة ا ألوراق وا ألسواق املالية السورية رمق  /7503/لعام 8442
بنس بة  / %44/عند حتول الشلك اللاهوين اإىل رشكة مسامهة عامة وذكل خالل فرتة رساين املرسوم الترشيعي رمق  /97/لعام . 8499

احلد األعلى

