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�أدى تط��ور الأعم��ال م��ن حي��ث احلج��م والع��دد �إىل خل��ق �ش��كل جدي��د م��ن �أ�ش��كال امللكي��ة

�سمي بال�رشكات امل�ساهمة� ،سمح ال�شكل اجلديد بتو�سيع قاعدة امللكية ،و�أدى ذلك �إىل
الف�ص��ل ب�ين الإدارة واملالك�ين وبالوق��ت نف�س��ه �أدى �إىل تط��ور يف الفك��ر املحا�س��بي م��ن

�أداة للقيا�س �إىل نظام للمعلومات تقدم من خالله �إدارة ال�رشكة تقارير مالية للم�ستثمرين
احلاليني وامل�س��تثمرين املحتملني.

�إن ال�ش��كل اجلدي��د للملكي��ة زاد م��ن احلاج��ة �إىل التحق��ق م��ن البيان��ات املالي��ة وبالت��ايل

خَ َل� َ�ق احلاج��ة �إىل تق��دمي معلوم��ات �أف�ضل للمالكني وللمقر�ضني ،وهذا دفع احلكومات من خالل م�س��ؤولياتها

الوطني��ة املتمثل��ة بحماي��ة �أولئ��ك امل�س��تثمرين �إىل �إيج��اد هيئ��ة ناظم��ة تقوم بعملي��ات تنظيم وتطوير �أ�س��واق

لبي��ع و��شراء الأوراق املالي��ة لل��شركات املدرجة ،وبالوقت نف�س��ه متار���س دوره��ا يف الإ��شراف والتوجيه والتوعية

على ال�سوق وال�رشكات التي حتت �إ�رشافها ،من هنا �أدرك امل�رشّع يف اجلمهورية العربية ال�سورية وب�شكل خا�ص
بعد ثورة التطوير والتحديث التي قادها ال�س��يد الرئي���س الدكتور ب�ش��ار الأ�س��د �رضورة �إيجاد هيئة تعمل على

تنظي��م وتطوي��ر الأ�س��واق املالية والأن�ش��طة والفعالي��ات امللحقة بها مبا ي�ضمن العدالة والكفاءة وال�ش��فافية

وي�س��اهم يف احلد من املخاطر املرتبطة مبعامالت الأوراق املالية ،فكانت والدة هيئة الأوراق والأ�س��واق
املالية ال�س��ورية مبوجب القانون لعام .2005

عملت الهيئة منذ ت�أ�سي�سها على �إحداث �سوق دم�شق للأوراق املالية مبوجب املر�سوم الت�رشيعي رقم

 55لع��ام  2006وكان اله��دف الرئي�س��ي للهيئ��ة اتخ��اذ كاف��ة االج��راءات ال�رضوري��ة م��ن خ�لال �ضم��ان تق��دمي

�إف�صاح��ات كافي��ة وعادل��ة ت�ضم��ن للم�س��تثمرين اتخ��اذ قراراته��م ب�ش��فافية عالي��ة لرفع م�س��توى كفاءة �س��وق

الأوراق املالية ،انطالقا من ذلك كان حر�ص الهيئة كبرياً على �إيجاد و�سيلة �إعالمية للتوا�صل مع املهتمني يف

ا�ستثمار �أ�سواق الأوراق املالية ،وكان من �أف�ضل البدائل �ضمن الظروف التي نعي�شها �إن�شاء جملة الكرتونية

تكون �صلة الو�صل بني الهيئة و�سوق دم�شق للأوراق املالية و�رشكات الو�ساطة املالية وال�رشكات امل�ساهمة
املدرج��ة �أو ال��شركات الت��ي ه��ي قي��د الإدراج ،كم��ا ميك��ن للهيئ��ة م��ن خ�لال ه��ذه املجل��ة ن��شر ثقافة ا�س��تثمارية

جدي��دة ،هدفه��ا الرتكي��ز عل��ى اال�س��تثمار ولي���س االكتن��از يف املع��ادن الثمين��ة والعم�لات الأجنبي��ة وتو�ضي��ح
�أ�س��اليب اال�س��تثمار املتبع��ة م��ن خالل تبي��ان اخل�صائ�ص املميزة لهيئ��ة الأوراق املالية ودوره��ا يف االقت�صاد
الوطني ،واخل�صائ�ص املميزة ل�سوق الأوراق املالية ،و�آلية اال�ستثمار يف �سوق الأوراق املالية ،وتو�ضح الدور
الذي تقوم به ��شركات الو�س��اطة املالية يف هذا املجال.

ختام�ا ً كل التحي��ة واملحب��ة لقائ��د الوط��ن لرعايت��ه الدائم��ة ل��كل فك��ر علم��ي عمل��ي وطني بن��اء ون�ؤكد عل��ى �أننا
نق��ف دائم�ا ً خلف قيادته احلكيمة وال�ش��جاعة لبناء �س��ورية امل�س��تقبل.

