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تنظيم ومراقبة
اإ�صدار الأوراق املالية

والتعامل بها



فمــا المقصــود باإلصــدار؟ وما هــو مفهوم 
الماليــة  األوراق  األولــي؟ وماهــي  الســوق 
التــي يتــم إصدارهــا وطرحها في الســوق؟
وماهــي الحاالت التي تســتوجب الحصول 
علــى موافقــة الهيئــة؟ لنتعــرف فيمــا 
يلــي على أهم المفاهيــم والمصطلحات 

واألفــكار المتعلقــة بهــذا الموضــوع.

أحــكام  عليــه  نصــت  لمــا  وفقــً 
لعــام   /22/ رقــم  الهيئــة  قانــون 
2005، أهــم المهــام لهيئــة األوراق 

واألســواق المالية الســورية، تنظيم 
الماليــة  األوراق  إصــدار  ومراقبــة 

بهــا. والتعامــل 

?



يشترك في هذه 
السوق مجموعة من 
األفراد والمؤسسات 
ضمن إجراءات خاصة 

تنظم عملهم.

مفهوم األسواق 
المالية

بدايًة يمكن أن نعبر عن 
مفهوم السوق المالي أنه 
مكان لتلبية حاجة معينة 

مقابل التخلي عن مبلغ 
معين من النقود.

واألســواق الماليــة تعمــل كغيرهــا 
ــة  ــة حاج ــى تلبي ــواق عل ــن األس م
العمــل  خــال  مــن  المســتثمرين 
علــى انتقــال األمــوال مــن وحــدات 
المــال(  يملكــون  )مــن  الفائــض 
إلــى وحــدات العجــز )مــن يريــدون 
ماليــة  أوراق  مقابــل  التمويــل( 

معينــة.



يتمثل السوق المالي في شقين:

تــداول  فيهــا  يتــم  النقــد:  •ســوق 
األدوات الماليــة قصيــرة األجــل، عــادًة 
تكــون تواريــخ اســتحقاقها أقــل مــن 
عــام، الهــدف منهــا توفيــر الســيولة.

ســوق  عــن  عبــارة  المــال:  رأس  •ســوق 
األجــل،  طويــل  التمويــل  فــي  متخصصــة 
تعتمــد علــى الراغبيــن بإســتثمار أموالهــم 
لمــدة طويلــة، مــع اســتعدادهم لتحمــل 
المخاطــر مقابــل حصولهــم علــى عوائــد 

تزيــد عــن عوائــد ســوق النقــد.



تصنيف
سوق
رأس
المال

تقسم 
رأس  ســــــــوق 
المــــــــــال بحــــــسب 

مرحلتــي اإلصــدار 
إلــى  والتــداول 

كمــا  ســوقين 
يلــي:

•السوق 
األولية 

 PRIMARY

MARKET: يكون 

فيها بائع الورقة المالية 
)السهم أو السند( هو 

ُمصدرها األصلي.

• السوق 
الثانوية 

 SECONDARY
MARKET: يتم 

التعامل بأوراق 
مالية أصدرت مسبقً 

)عبر السوق األولية(، 
يتداول بها بين 
المستثمرين.



عملية اإلصدار والطرح

عمليــة يقــوم بموجبهــا الشــخص االعتبــاري 
ماليــة  أوراق  بإصــدار  )الشــركة(،  الُمصــدر 
علــى  حصولــه  بعــد  ســندات(،  أو  )أســهم 

المطلوبــة. الموافقــات 

وذلــك بقصــد طرحهــا فــي الســوق ودعــوة 
ــا. ــاب عليه ــور لاكتت الجمه



أهم األوراق 
المالية 

المتداولة 
في األسواق 

المالية

1. األسهم:

أوراق 
تمثل حق 

الملكية للشخص 
المستثمر في 

شركة 
معينة.

حيث 
يقسم 

رأس مال 
الشركة إلى أسهم 

متساوية في القيمة.
يستطيع 

المستثمر شراء أكثر من 
سهم في تلك 

الشركة.

هناك 
عدة 

أنواع من 
األسهم أهمها 

العادية واالمتياز.

 .2
الســندات:

عبارة  
عن ورقة 

دين.
تمثل 

التزام من الشركة المقترضة 
لألموال بدفع فوائد 

ثابتة.

خال 
مواعيد 

استحقاق 
محدودة.

مع 
إعادة مبلغ 

الدين األصلي عند نهاية 
مدة السند للشخص 

المستثمر.



حاالت إصدار األوراق 
المالية التي تستوجب 

موافقة الهيئة:

قيــد  مســاهمة  شــركة   •
بإصــدار  ترغــب  التأســيس 
أوراق ماليــة لطرحهــا علــى 

العــام االكتتــاب 

•شــركة مســاهمة قائمــة 
ترغــب بزيــادة رأســمالها 

عبــر إصــدار عــام

ترغــب  مســاهمة  •شــركة 

ــادة رأســمالها، عبــر ضــم  بزي
ــاح أو عــاوة  احتياطــات أو أرب

أو إصــدار أو رســملة ديــون

عــن  ناتجــة  شــركة  كل   •
تحــّول شــكلها القانونــي 
مســاهمة  شــركة  إلــى 
الماليــة أوراقهــا  العتمــاد 

مســـــاهمة  شـــــركة  كل   •
ترغــب بإصــدار أوراق مالية 

أخــرى




