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البور�سة ال�سورية
ُت�سدر �ل�رشكات �مل�ساهمة �لعامة �أ�سهمها وتبيعها للجمهور 

بق�سد �حل�سول على متويل مل�ساريعها من خالل �سوق 
�لإ�سد�ر�ت ُتعرف هذه �خلطوة با�سم �لطرح �لأويل �لعام

)Initial Public Offering /IPO( 

فاإذ� ما كنت من �أولئك �لذين ��سرتو� �أ�سهماً من �لطرح �لأويل �لعام فاإن باإمكانك 
بيع هذه �لأ�سهم متى �سئت �أو �رش�ء �ملزيد منها عن طريق �سوق �لأور�ق �ملالية �أو

�لبور�سة
وذلك �إذ� كانت تلك �لأ�سهم مدرجة يف �لبور�سة، �أما �إذ� مل تكن مدرجة فيتم 

)OTC ذلك من خالل �ل�سوق غري �لنظامية )�ل�سوق �ملو�زي



هل لدينا 
بور�سة يف 
�سورية؟

يف �سورية مت �فتتاح �سوق 
�لأور�ق �ملالية )�لبور�سة( 
بتاريخ 2009/3/10 با�سم 

�سوق دم�سق لالأور�ق �ملالية
 Damascus Securities

Exchange

ُت�سمى �لبور�سة �أو �سوق �لأور�ق 

�ملالية )ال�سوق الثانوية( 
ذلك متييز�ً لها عن �سوق �لطرح 

�لأويل �لعام �أو �سوق الإ�سدار

)ال�سوق الأولية(
حيث تتم عمليات �لبيع و�ل�رش�ء 
يف �ل�سوق �لثانوية بني بائعي 

وم�سرتي �لأور�ق �ملالية 
�ملختلفني ولي�س بني �ل�رشكة 

وم�سرتي �لأ�سهم كما هو �حلال يف 
�ل�سوق �لأولية



كيف ميكن
اأن اأ�سرتي اأ�سهماً يف 

البور�سة ال�سورية؟

بع��د �لقي��ام بفت��ح ح�س��اب ل��دى ���رشكات �خلدم��ات 
و�لو�س��اطة �ملالي��ة �ملرخ�س��ة م��ن قبل هيئ��ة �لأور�ق 

و�لأ�س��و�ق �ملالي��ة �ل�س��ورية.

فباإمكانك تفوي�س �رشكة �لو�ساطة ب�رش�ء �أو بيع 
�لأ�سهم بالكمية و�ل�سعر �ملحدد�ن من قبلك �أنت.

ل ميكن �لبيع و�ل�رش�ء يف �سوق دم�سق لالأور�ق 
�ملالية �إل عن طريق �رشكات و�ساطة مرّخ�سة.

هذه �ل�رشكات خمولة وحدها با�ستخد�م �أنظمة 
�لتد�ول �للكرتونية �ملعتمدة د�خل �سوق دم�سق 

لالأور�ق �ملالية.
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ح�سابات 
امل�ستثمرين 
لدى �سوق 

دم�سق للأوراق املالية

يتم تعريفك كم�ستثمر لدى مركز �ملقا�سة و�حلفظ �ملركزي، عند قيام 
�رشكتك �مل�ساهمة باإجر�ء�ت �لإدر�ج يف �سوق دم�سق لالأور�ق �ملالية

حيث يتم نقل كافة �ملعلومات �خلا�سة بك �إىل مركز �ملقا�سة و�حلفظ 
�ملركزي، فاإذ� �أردت بيع �أي �أ�سهم مودعة يف ح�سابك لدى �ملركز

عليك �أول �لتقدم من خالل و�سيطك �ملعتمد بطلب لتحويل �لأور�ق 
�ملالية، �لتي ترغب بتد�ولها من ح�سابك لدى �ملركز �إىل هذ� �لو�سيط

�أما �إذ� مل يكن لك �أي تعامل م�سبق بالأور�ق �ملالية

عليك �لتقدم من خالل و�سيطك �ملعتمد بطلب تعريف 
وفتح ح�ساب م�ستثمر، هنا يتم فتح �حل�سابني معاً:

�أولً
ح�ساب �مل�ستثمر لدى مركز 
�ملقا�سة و�حلفظ �ملركزي

ثانياً
ح�ساب �مل�ستثمر لدى �رشكة 

�لو�ساطة �ملالية



يقوم �لو�سطاءالتداول
باإدخال �أو�مر �لبيع و�ل�رش�ء

بناء على تفوي�س من �مل�ستثمر �لر�غب بالعملية

ول يتم �لتد�ول
�إل من خالل �أوقات �جلل�سات �ملعتمدة

حالياً يتم �لتد�ول من يوم �لثنني
ولغاية �خلمي�س

من كل �أ�سبوع



اأوقات جل�سة التداول
فرتة ما قبل �لفتتاح:

ميكن يف هذه �جلل�سة �إدخال �لأو�مر فقط
دون �إمكانية تنفيذ �أي �سفقة من �ل�ساعة 

10:30 �إىل �ل�ساعة 11:00.

فرتة �لتد�ول �مل�ستمر:
جل�سة يتم فيها تنفيذ �ل�سفقات

بتقابل �أو�مر �ل�رش�ء مع �أو�مر �لبيع �ملدخلة ب�سكل م�ستمر
من �ل�ساعة 11:00 �إىل �ل�ساعة 13:00.


