الرقم/333 :م ن
التاريخ2021/8/22 :
مجلس النقد والتسليف ،بناء على أحكام القانون رقم  23تاريخ  2002/3/17وتعديالته ،وعلى كتاب مديرية
الدين العام واألوراق املالية رقم /19/692ص تاريخ  ،2021/8/2وعلى قرار مجلس النقد والتسليف رقم
/102م ن تاريخ  ،2018/7/22وعلى مذاكرته في جلسته املنعقدة بتاريخ  2021/8/18يقررما يلي :
مادة  -1املوافقة على تعدددين نمددام إصدددار مفددرر ةددورية املركددات لإلدداا ال اليدددا التقليديددة بددالق ا األجن د
وفق ما يلي:
نظام إصدارشهادات اإليداع التقليدية بالقطع األجنبي:
ً
أوال  -تعاريف:
 ش هههادة اإلي ههداع :ورق ددة مالي ددة تف دددر ع ددن مف ددرر ة ددورية املرك ددات ألخد درا إ ارة الس دديولة ،قابل ددة ل ف ددموالتداول وإعا ة الإلراء بآجال محد ة.
 مديراإلصدار :مدير مديرية الدين العام واألوراق املالية (أو من ينوب عنه)  -مفرر ةورية املركات. اإلصههداربطريقههة اههعرالااثههدة ال اب ه  :يعلددن مف ددرر ةددورية املرك ددات عددن شرددم الص دددار و ددرو ه( :ة ددعرالفائ د دددة ،م د دددة ة د ددريان اجكتت د دداب إم د ددا بتك ي د ددة ا ر د ددم املس د د در أو ان د دداء م د دددة اجكتت د دداب املح د ددد ة ب د د عالن
الصدار) ،ويتم تخفيص الإلاا ال للمكتتبين حسب توقيت ورو لبال اجكتتاب من قبلام.
 اإلص ههداربطريق ههة ا ه اد :يقف ددد ب دده أن العارد ددين يق دددمون ف ددي عرود ددام أة ددعار الفائ دددة ال د تناة د م فيم ددايحف ددن الف ددائاون عل ددى ة ددعر فائ دددة موح ددد (ة ددعر اجقت ددا  /ة ددعر الكو ددون) ك د النم ددر ع ددن ة ددعر الفائ دددة
امل لوب من قبلام.
 م ه اد السههعرا ههد :تعب ددل ا را ددال املإل دداركة ف ددي امل داا (العارد ددون) ع ددن شر ددم دداا ال الي دددا ال د يرخب ددونإلرائ ا ومستوى ةعر الفائدة املقتلح ،وتخفص اا ال اليدا املفدرة للعاردين الفددائاين الددذين اقتلحددوا
مساو ألعلى ةعر يقبن مفرر ةورية املركات به (ةعر اجقت ا ).
ةعر فائدة أ نى أو
ٍ
 اههعراالقتطههاع :هددو ةددعر الفائدددة املوافددق فاددر عددر فددائا عنددد الوصددول إيددى ا رددم امل لددوب (فددي الصدددارب ريقة املاا ) عد ترتيب العرو املقبولة حسب تكلف ا (مددن األ نددى إيددى األعلددى) ،بحيددف يددتم إيقددار املداا عنددد
ان اء التوقيت املحد لتقديم العرو أو عند الوصول إيى ا رم امل لوب.
 م ه اد الس ههعرا تع ههدد :ي ددتم إص دددار دداا ال الي دددا ب ددالق ا األجن د م ددن ا ددالل م داا الس ددعر املتع ددد  ،وتعب ددلا را ددال املإل دداركة ف ددي امل داا (العارد ددون) ع ددن شر ددم دداا ال الي دددا الراخب ددة إل درائ ا ومس ددتوى ة ددعر الفائ دددة
املقت ددلح ،ويحف ددن جمي ددا الف ددائاين عل ددى نف ددس العائ ددد امل ل ددوب م ددن ق ددبلام ،وي ددتم حس دداب قيم ددة دداا ال الي دددا
امل ففددة للعاردددين الفددائاين وال د تكددون إمددا بخفددم أو عددالوة إصدددار أو بالقيمددة اجةددمية ددن بحسددب ةددعر
الفائدة الذت تقدموا به ،ويتم احتساب الكو ون على اةاس معدددل العائددد املددرذي ،الددذت يددول رميددا الفددائاين
بفورة متساوية.
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 معدل العاثد ا رجح :هو ةعر الفائدة في مداا السددعر املتعددد ويحسددب عددن ريددق قسددمة تراك د النددات علددىتراك د القيمددة اجةددمية عددد ترتيددب العددرو املقبولددة حسددب تكلف ددا (مددن األ نددى إيددى األعلددى) ،ويكددون هددو السددعر
املرذي عند آار عر تم قبوله ويكون هو ةعر الكو ون.
 ي ه م التس ه ية :ه ددو الي ددوم ال ددذت ي ددتم في دده اقت ددا ق دديم دداا ال الي دددا م ددن حس ددابال املف ددارر الف ددائاة إي ددىحساب أمانال اا ال إيدا بددالق ا األجن د املفتددوح لدددى مفددرر ةددورية املركددات وفددق افليددة املتبعددة أصددوج،
ويحد هذا اليوم دمن نإلرة الصدار.
 س ههامل ا ل ي ههة :س ددرن الكتلون ددم قيمس ددر م ددن قب ددن مديري ددة ال دددين الع ددام واألوراق املالي ددة  -قس ددم األوراق املالي ددةويتضمن افة البيانال املتعلقة إلاا ال اليدا متمثلة بامللكية ،اجةتحقاق ،رقم الصدددار ،تدداريخ الصدددار،
رقم اا ة اليدا  ،ةعر الفائدة ،القيمة اجةمية للإلاا ة ،ومختلددف عمليددال افددماا وتددداولاا واةددتحقاقاا
وما تم علي ا من اتفاقيال إعا ة الإلراء وأت مالحمال قد تراها مديرية الدين العام واألوراق املالية درورية.
 تاريخ اإلصدار :تاريخ بدء تقديم العاردين ل لبال اجكتتاب وفق ما هو معلن في إعالن الصدار. اتااقي ههات إ ههادة ال هرا  :أ اة م ددن أ وال السياة ددة النقدي ددة تتق دددم بموج ددا ا را ددة املالك ددة للإل دداا ال إي ددىاملف ددرر املرك ددات لبي ددا دداا ة الي دددا م ددا التعا ددد ب ع ددا ة درائ ا ع ددد فت ددلة مح ددد ة م ددن ال ددامن وف ددق ة ددعر إع ددا ة
الإلراء يعلنه املفرر املركات أةبوعيا.
ً
ثانيا -أاس إصدارشهادات اإليداع:
 تفدددر دداا ال الي دددا ب جددن ج يق ددن عددن ددار وج ياي ددد عددن ة ددنة ويحددق ملرلددس النق ددد والتسددليف تحدي دددآجال اا ال اليدا بخالر ذلر.
 القيمههة االاههمية ل هههادات اإليههداع :تحددد القدديم اجةددمية لإلدداا ال اليدددا بق درار صددا ر عددن رنددة إ ارةمفرر ةورية املركات ويتم تضمين ا في إعالن الصدار.
 آلي ههة ا تس ههاف الااث ههدة :تف دددر دداا ال الي دددا بخف ددم إص دددار ع ددد اقت ددا مبل د الفائ دددة م ددن القيم ددةاجة ددمية للإل دداا ة وف ددق ريق ددة ة ددعر الفائ دددة الثاب ددت أو ريق ددة مد داا الس ددعر املوح ددد ،وتف دددر بكو ون ددال
نف ددف ة ددنوية وف ددق ريق ددة م داا الس ددعر املتع ددد  ،ويب دددأ احتس دداب الفائ دددة اعتب ددارا م ددن الي ددوم الت ددايي لي ددوم
التسوية وفق أةاس لمن (فعلي )360/يعتمد ألخرا احتساب الفوائد وا فم على اا ال اليدا .
 اإل ه ع ههص اإلصههدار :يعلددن مفددرر ةددورية املركددات عددن إصدددار دداا ال اليدددا علددى موقعدده اجلكتلونددمالرةد د (والوةد ددائن العالميد ددة املعتمد دددة ال د د يراهد ددا مناةد ددبة) قبد ددن عإلد ددرة أيد ددام عمد ددن مد ددن التد دداريخ املحد ددد
لإلصد دددار ويد ددتم إبد ددال ا راد ددال املاهلد ددة لالكتتد دداب إلد ددكن مبا د ددر (بواةد د ة الد ددر الإلد ددبكم) .وفد ددق إحد دددى
ال ريقتين التاليتين:
➢ اإلصهداربطريقههة اهعرالااثههدة ال ابه  :يتضددمن العددالن البيانددال افتيددة( :تدداريخ الصدددار -شرددم الصدددار-
م دددة اجكتت دداب  -ي ددوم التس ددوية  -ت دداريخ اجة ددتحقاق -ة ددعر الفائ دددة  -ا ح ددد األقا ددح املس ددموح اجكتت دداب ب دده
ل را ددة -أو أت ددروخ أا ددرى) ،وي ددتم ترتي ددب الع ددرو حس ددب أولوي ددة ورو ه ددا وتس ددتمر اجكتت دداب ح د ان دداء
الوقت املحد لخالق اجكتتاب.
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➢ اإلصهداربطريقههة ا ه اد :يتضددمن العددالن البيانددال افتيددة( :تدداريخ الصدددار -شرددم الصدددار -يددوم اجكتتدداب -
ت دداريخ التس ددوية  -ت دداريخ اجة ددتحقاق  -ع ددد الع ددرو املس ددموح تق ددديماا للمإل ددار الواح ددد  -ا ح ددد األقا ددح
املس ددموح اجكتتد دداب بد دده ل را ددة -أو أت د ددروخ أاد ددرى) ،وي ددتم ت بيد ددق ةد ددعر اجقت ددا  /ةد ددعر الكو د ددون علد ددى
العددرو الفددائاة فددي هددذا النددو  ،بحيددف يددتم قبددول العددر الددذت يتضددمن أقددن ةددعر فائدددة ومددن ددم العددر
الذت يليه ،ويتم ودا حد أعلى عند العالن عن ن ماا ويحق للمفددرر املركددات رفد أت عددر فددي حددال
تجاوله.
ً
ثال ا-الاهات ا ؤهلة ا سم ح لها االكتتاف والتداول:
 املفارر التقليدية العاملة في ا رماورية العر ية السورية املراص لاا التعامن بالق ا األجن . املاةسال املالية األارى ال تقبن الو ائا.ويمكن ل رنة إ ارة مفرر ةورية املركات تحديد ا راال املاهلة في ن إعالن عن الصدار.
ً
رابعا-إجرا ات االكتتاف:
 -1ت قي تقديم طلب االكتتاف:
ق
تق دددم لب ددال اجكتت دداب إل دداا ال الي دددا وف ددق م ددا ه ددو مح ددد ف ددي إع ددالن الص دددار ،ا ددالل م دددة ة ددريان
اجكتتاب الوار ة في نإلرة الصدار.
 -2أال ف تقديم طلب االكتتاف:
يددتم تقددديم لددب اجكتتدداب مددن قبددن ا راددة املاهلددة والراخبددة باجكتتدداب مددن اددالل البلمجيددة املسددتخدمة
من قبن مديرية الدين العام واألوراق املالية ووفق النماذج امل ففة لاذه الكاية.
 -3محت يات طلب االكتتاف:
يج ددب أن يتض ددمن ل ددب اجكتت دداب ع ددد الإل دداا ال وآجالا ددا والقيم ددة اجة ددمية لإل دداا ال الي دددا ال د د
يرخ ددب باجكتت دداب علي ددا وة ددعر الفائ دددة (املع ددرو م ددن قبل دده ف ددي حال ددة امل داا  ،أو املح ددد مس ددبقا ف ددي حال ددة
العالن املسبق عن ةعر الفائدة) ،رقم العر في حال املإلاركة ب كثل من عر .
 -4حام الطلب:
يج ددب أج يق ددن شر ددم ال ل ددب الواح ددد ع ددن دداا ة إي دددا واح دددة وج تتج دداول قيم ددة ال لب ددال املقدم ددة م ددن
قبن ا راة املاهلة الواحدة عن ا حد األقاح املسموح اجكتتاب به واملحد في نإلرة الصدار.
 -5اعرالااثدة:
قي َّ
عبل عن ةعر الفائدة برقم صحيح ب ربعة أرقام عإلرية عد الفاصلة.
 -6ارية االكتتاف:
يلت ددمم مف ددرر ة ددورية املرك ددات با حف دداو عل ددى ة ددرية املعلوم ددال املرتب ددة ب ص دددار دداا ال الي دددا ح د
يتم إعالن النتائ .
 -7رفع النتاثج:
يرفا مدير الصدار نتائ اجكتتاب إيى حاكم مفرر ةورية املركات أو من ينوب عنه وفق افتم:
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أ -مرتبة وفق أولوية الورو في حالة اجكتتاب على اا ال اليدا سعر الفائدة الثابت.
ب -مرتبددة مددن األق ددن لفددة لاعل ددى فددي حال ددة اجكتتدداب علددى دداا ال اليدددا ب ريق ددة امل داا لتحدي ددد
شرم الصدار وةعر اجقت ا .
ً
خامسا  -تخصيص شهادات اإليداع:
أ -اجكتتاب سعر الفائدة الثابت :يقوم مدير الصدار بتحديددد العددرو الفددائاة علددى مبدددأ الددوار
أوج قيقبن أوج.
ب -اجكتت دداب ب ريق ددة امل داا  :يق ددوم م دددير الص دددار بن دداء عل ددى توجي ددال ا ح دداكم فيم ددا يتعل ددق ب ر ددم
الصدار وةعر اجقت ا  ،بتحديد اا ال اليدا ال ةتخفص لكن مكتتب.
ً
ااداا  -إ ع النتاثج:
يقوم مدير الصدار في يوم إقفال اجكتتدداب بد عالن نتيجددة الصدددار وإا ددار ددن مكتتددب بددا رم امل فددص لدده
من الإلاا ال ونإلر النتائ الن ائيددة علددى موقددا مفددرر ةددورية املركددات علددى الإلددبكة عددد موافقددة ا حدداكم أومددن
ينوب عنه ،وذلر بالتنسيق ما املديرية املساولة عن إ ارة املوقا اللكتلونم.
ً
اابعا  -التس ية:
 يقددوم ددن مكتتددب بتحويددن قيمددة الإلدداا ال ال د قددام باجكتتدداب علي ددا عبددل نمددام التسددويال الجماليددةالسددورت ( )SYGSإيددى مفددرر ةددورية املركددات وفددق دددواب هددذا النمددام ،أو بددال رق املتبعددة للتحويددن
في مفرر ةورية املركات.
 ت ددتم عملي ددة امل ابق ددة الجمالي ددة ب ددين بيان ددال س ددرن امللكي ددة وحس دداب دداا ال الي دددا ل دددى مف ددررةورية املركات في يوم التسوية.
ً
ثامنا – إلغا اإلصدار:
يحق ملفرر ةورية املركات في ظن ظرور اةتثنائية إلكاء إصدار اا ال اليدا ويفصددي عددن ةد ب
إلكاء الصدار وذلر في ا حاجل الوار ة أ ناه:
 .1تعر األةواق املالية جاتالجل ارئة.
 .2إذا انددت أةددعار الفائدددة املقتلحددة مددن قبددن العاردددين اارجددة بفددورة م حوظددة عددن املتوقددا فددي
ظن المرور السائدة للسوق.
 .3عدم ورو عرو افية بالنسبة ل ريقة العالن املسبق عن ةعر الفائدة.
 .4أت أةباب أارى تراها رنة إ ارة مفرر ةورية املركات.
ً
تااعا – العمليات لى شهادات اإليداع:
أ -تداول شهادات اإليداع:
 تتم عمليال تداول اا ال اليدا بين ا راال املاهلة بالتددداول دددمن ةددوق مإلددق لدداوراقاملالية وفق افلية املعتمدة لدي ا.
 يددتم التنسدديق بددين مفددرر ةددورية املركددات وةددوق مإلددق لدداوراق املاليددة راددة تبددا ل املع يددالاملتعلقة سرن امللكية و افة العمليال ال تتم عليه.
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ب -إ ادة شرا شهادات اإليداع:
 يعلد ددن مفد ددرر ةد ددورية املركد ددات عد ددن ةد ددعر إعد ددا ة الإلد دراء ومل تلد ددف اجةد ددتحقاقال حسد ددب مد دداتقتضيه السياةة النقدية.
 ج يتقاض ددح مف ددرر ة ددورية املرك ددات أت عم ددوجل لق دداء عملي ددال إع ددا ة دراء دداا ال الي دددابالق ا األجن .
ل -خصم شهادات اإليداع:
 يعلددن مفددرر ةددورية املركددات عددن ةددعر ا فددم إلددكن أةددبولي حسددب مددا تقتضدديه السياةددةالنقدية.
 ج يتقاضددح مفددرر ةددورية املركددات أت عمددوجل لقدداء عمليددال افدم دداا ال اليدددا بددالق ااألجن .
ً
اشرا  -ااتحقاق شهادات اإليداع:
تقددوم مديريددة الدددين العددام واألوراق املاليددة– قس ددم األوراق املاليددة بتدداريخ اةددتحقاق دداا ال اليدددا بتقيي ددد
القيم ددة اجة ددمية لإل دداا ال الي دددا ف ددي حس ددابال ا را ددال املالك ددة لا ددا ،والت ك ددد م ددن التع ددديالل الاللم ددة عل ددى
سرن امللكية.
مادة  -2ي وى قرار مجلس النقد والتسليف رقم /102م ن تاريخ .2018/7/22
مادة  -3يبل هذا القرار من يلام لتنفيذه وتعتبل نافذا من تاريخ نإلره في ا رريدة الرةمية.

رثيس مجلس النقد والتسليف

الدكت ر محمد صام ه يمة

مصدق رثيس مجلس ال زرا
ا هندس سيع رن س

د/أ
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