
 

 

ف قطاع األوراق الماليةيدليل تعار   

   .كتعديالتو 2002لعاـ   /22/سكاؽ المالية السكرية رقـكراؽ كاألقانكف ىيئة األ القانون : -
 ىيئة األكراؽ كاألسكاؽ المالية السكرية. الهيئة :  -
 الييئة. مجمس مفكضي   المجمس : -
تصدرىا الحككمة أك ف القابمة لمتداكؿ التي أسيـ الشركات القابمة لمتداكؿ، كأدكات الدي   وراق المالية:األ  -

أية أدكات مالية أخرل يرل المجمس  كأؿ حقكؽ أرباح المساىمة ث  لية تمدكات ماأالشركات كأية 
 شمكليا.

األسكاؽ المنظمة لتداكؿ األكراؽ المالية التي يمكف أف تنشأ في الجميكرية العربية  األسواق المالية: -
 السكرية كفقان ألحكاـ ىذا القانكف.

الهيئةورقابة  الخاضعة إلشراف لجهاتا  

 : المصطمحات المتعمقة بالشركات المساهمة

   في إصدارىا. عمف عف رغبتور أكراقان مالية أك ي  صد  عتبارم الذم ي  صدر: الشخص اإلالم 
 كتتاب عمييا.طرحيا في السكؽ كدعكة الجميكر لإلصدار: ىك عممية إصدار أكراؽ مالية بقصد اإل 
 عتبارم الذم يمارس إدارة إصدارات األكراؽ المالية كتسكيقيا نيابة عف مدير اإلصدار: الشخص اإل

 ر.صد  الم  
  أكراؽ مالية تمَّت المكافقة عمى كتتاب في ىك عممية دعكة الجميكر لإل مالية:طرح األكراؽ ال

 إصدارىا.
 و في عرض بيع األكراؽ المالية التي تمت المكافقة عمى إصدارىا كالذم يكج   كتتاب العاـ:الطرح كاإل

 .كتتاب عمييار لإلدعكة عامة لمجميك 

 كتتاب باألكراؽ المالية المصرؼ المعتمد في نشرة اإلصدار لتمقي طمبات اإل كتتاب:مصرؼ اإل
 .رةصد  الم  
  التعامؿ: إصدار األكراؽ المالية أك اإلكتتاب بيا أك التركيج ليا أك تسكيقيا أك حفظيا أك إيداعيا أك

 المجمس. خر يقر ه  تداكليا أك شراءىا مف مصدرىا أك إقراضيا أك إقتراضيا أك رتيانيا أك أم تصرؼ آ



 

 

 .أسيـ الخزينة: األسيـ الصادرة عف الشركة كالمشتراة مف ق بميا 
  بأكلكية اإلكتتاب في أسيـ زيادة رأس قانكنأ لمساىمي الشركة المصدرة  حؽ األفضمية: الحؽ الممنكح

 الماؿ كبنسبة مساىمة كؿ منيـ فيو بتاريخ اكتساب الحؽ كيعتبر ىذا الحؽ كرقة مالية قابمة لمتداكؿ.
 ي ، مف خالؿ ك كصفأي المعمكمات المالية كغير المالية، سكاء بشكؿ كم   : الكشؼ عفاإلفصاح

يضاحات أك األشكاؿ كالرسكـ التكضيحية المختمفة أك أية كسائؿ اخرل مالئمة إلاالتقارير المالية أك 
ال تممؾ سمطة  االلكتركنية كغيرىا ألطراؼ خارجية،إليصاؿ المعمكمات ذات الصمة مف خالؿ القنكات 

قرار الرض المساعدة في اتخاذ طالع عمى البيانات كالمعمكمات التي تريدىا مف الشركة كذلؾ بغاإل
 المناسب لذلؾ.االستثمارم 

  قؿ.كاحدة عمى األنشر في صفيحة يكمية اإلدالء بتصريح ي   كأالبياف العمني: اإلعالف 
 متعمقة بأنشطة الشفافية: الكشؼ بعدالة كبدقة كبجالء كفي الكقت المالئـ عف المعمكمات كالبيانات ال

 ستراتيجياتيا كأدائيا المالي كالتشغيمي ألصحاب المصالح المختمفيف. ا  الشركة المختمفة ك 
 ة مف صافي نتائج أعماؿ كصافي عقمية: ىي ذلؾ الجزء الظاىر في البيانات المالية المجمَّ حقكؽ األ

 ـ. لألسيـ التي ال تممكيا الشركة األمكجكدات شركة تابعة كالعائديف 
  خريف.يمة يقصد بأمِّ منيا التغرير باآلنيج أك كسالخداع: أم عمؿ أك ممارسة أك خطة أك 
  السيطرة: القدرة المباشرة أك غير المباشرة عمى ممارسة تأثير فع اؿ عمى أعماؿ شخص آخر أك

 قراراتو.
   ك أفصاح عنيا بحكـ منصبو ع عمى المعمكمات الداخمية قبؿ اإلممع: الشخص الذم يط  الشخص المط

 كظيفتو أك عالقاتو العائمية. 
 أك بكرقة مالية أك أكثر مف عنيا كالمتعمقة بمصدر أك اكثرالمعمكمة الداخمية: المعمكمة غير المع ،

ى كالتي قد تؤثر في سعر أم كرقة مالية في حاؿ اإلعالف عنيا كال يشمؿ ذلؾ االستنتاجات المبنية عم
 قتصادية. الدراسات كالبحكث كالتحاليؿ اإل

  حتفاظ بيا أك إلرار الشخص لشراء كرقة مالية أك اتؤثر في قالمعمكمة الجكىرية: أم معمكمة قد
 رؼ بيا. التص  

 كمة جكىرية أك أم إخفاء التضميؿ: أم بياف غير صحيح يتعمؽ بمعمكمة جكىرية أك أم حذؼ لمعم
 خرل الزمة.لمعمكمة ا



 

 

  رة مف ك حدث مف المحتمؿ أف يؤثر عمى أسعار األكراؽ المالية الم صد  أالحدث الجكىرم: أم كاقعة
نو الحدث الذم قد ينتج عنو أيا أك في مركزىا المالي كربحيتيا، أم بؿ الشركة أك حجـ التعامؿ عميق  

 معمكمات جكىرية. 
   شخاص المذككريف أدناهطراؼ ذكم العالقة بالشركة األألقصد بااألطراؼ ذكم العالقة: ي: 

 أعضاء مجمس اإلدارة في الشركة أك الشركة األـ أك الشركات التابعة أك الشركات الشقيقة.  -
 المدير العاـ أك أم مكظؼ يتبع مجمس إدارة الشركة كيرفع إليو تقاريره بشكؿ مباشر.  -
ك أأكثر مف التصكيت في الشركة األـ في المائة أك  10كؿ شخص يمتمؾ أك يسيطر عمى  -

 ك الشركات الشقيقة. أالشركات التابعة 
ى أم مف االشخاص الطبيعييف المذككريف في البنكد الثالثة األكلى إلكؿ شخص ينتسب  -

 الكاردة أعاله كيشمؿ ذلؾ األقرباء.
  ر.ق ص  كالد الالزكجة كاأل كأاألقرباء: الزكج 
 كراقيا المالية في السكؽ.أدرج : الشركة الم صدرة التي ت  الشركة المدرجة 
 كثر مف نصؼ أطريؽ تممؾ ـ : الشركة التي تسيطر عمى شركة أك شركات اخرل عف الشركة األ

 رأس ماليا كيشمؿ ذلؾ الشركة القابضة. 
  .الشركة التابعة: الشركة التي تخضع لسيطرة شركة أـ 
 :عندما تككف ىاتاف الشركتاف مممككتيف أك تابعتيف عتبر الشركة شقيقة لشركة اخرل ت   الشركة الشقيقة

 أـ. لشركة 
  .الشركة الحميفة: الشركة المرتبطة بعقد تعاكف كبتنسيؽ مع شركة أخرل 
 مدراء المديريات كاألقساـ التابعة لو ك العاـ كنكابو كمدراء  : كتشمؿ المديراإلدارة التنفيذية العميا

 المكاتب التابعة لمجمس اإلدارة.
 لجنة التدقيؽ في الشركة الم صدرة. لجنة التدقيؽ : 
  المحظكرة: أم عمؿ أك ممارسة أك خطة أك نيج أك كسيمة محظكرة بمكجب القكانيف أك األعماؿ

 ك التعميمات الصادرة بمقتضاه.االنظمة أك القرارات أ
 كؿ شخص لو مصمحة مع الشركة مثؿ المساىميف، كالعامميف كالدائنيف،  :ألطراؼ أصحاب المصالحا

 .كالعمالء، كالمكرديف



 

 

 المتعمَّد الذم يقع فيو مجمس االدارة أك أحد أعضائو أثناء القياـ بتسيير الخطأ غير  :الخطأ االدارم
 .أعماؿ الشركة كبالمخالفة ألنظمة الشركة

 ىك العضك الذم يتمتع باالستقاللية التامة :العضك المستقؿ. 
 عضك مجمس اإلدارة الذم ال يككف متفرغان إلدارة الشركة، أك ال يتقاضى منيا  :العضك غير التنفيذم

 راتبان شيريان أك سنكيان 
  رأس الماؿ المدفكع كاالحتياطي اإلجبارم كاالختيارم كعالكة اإلصدار   :صافي حقكؽ المساىميف

رة كاألرباح كأية احتياطيات أخرل مقررة كفؽ القكانيف كاألنظمة النافذة، مضافان إلييا األرباح المدك  
كاف مكجبان(، أك مطركحان منيا الخسائر المتراكمة كأسيـ ر في القيمة العادلة )إذا القابمة لمتكزيع كالتغي  

 (.ر في القيمة العادلة )إذا كاف سالبان الخزينة كخصـ اإلصدار كالتغي  

 المالية: بشركات الخدمات والوساطةالمصطمحات المتعمقة 

   عمالن ة: شركة الخدمات كالكساطة المالية المرخص ليا مف قبؿ الييئة كالتي تمارس صالشركة الم رخ
ستثمار أك مدير اإلصدار أك أم الي أك الكسيط لحسابو أك أميف اإلالكسيط الم أعماؿ أك أكثر مف

آخر كفؽ ما تحدده الييئة بمكجب القكانيف كاألنظمة كالقرارات الصادرة  ستشارمإستثمارم أك إنشاط 
 بمقتضاىا.

 : النشاطات المرخ صة مف قبؿ الييئة 
 المعمكمات المتعمقة باألكراؽ المالية: كيقصد بذلؾ تقديـ النصح  رتقديـ االستشارات كتحميؿ كنش

 كالمشكرة المستمرة لمعمالء كلمغير مقابؿ أجر أك عمكلة.
 :كيقصد بذلؾ: ممارسة أعماؿ شراء كبيع األكراؽ المالية بالعمكلة  الكساطة في األكراؽ المالية

 اك لحساب الكسيط الخاص مباشرةن مف خالؿ السكؽ. لحساب الغير
 :كتشمؿ ما يمي: إدارة اإلصدارات األكلية 
صدر بالدراسات كاإلجراءات الالزمة إلصدار األكراؽ المالية الجديدة بما في القياـ نيابة عف الم   -

 صدار(.ذلؾ تسجيؿ األكراؽ المالية المعنية لدل الييئة كيسمى مف يقـك بيذه األعماؿ )مدير اإل
تفاقية التعيد إصدر بمكجب كتتاب في األكراؽ المالية الجديدة نيابة عف الم  التسكيؽ كتغطية اإل -

 بتغطية اإلصدار المبرمة بينيما كيسمى مف يقـك بيذه األعماؿ )متعيد التغطية(.



 

 

 العميؿ، كيقصد بذلؾ إدارة محافظ األكراؽ المالية بيعان كشراءن بناءن عمى تفكيض  ستثمار:إدارة اإل
ستثمارية لمعميؿ عة بينيما كالتي تحدد السياسة اإلستثمار المكق  كبمكجب اتفاقية إدارة اإل

 ستثمار.كما يشمؿ ىذا العمؿ إدارة صناديؽ اإل ،ستثمار ككاجباتوكصالحيات مدير اإل
 ستثمار لدلستثمارات العمالء كصناديؽ اإلإكيقصد بيا متابعة كتقكيـ إدارة  ستثمار:أمانة اإل 

 ستثمار لمتأكد مف مطابقتيا لمسياسة االستثمارية لمعميؿ.مديرم اإل
 :كتشمؿ أعماؿ الحافظ األميف ما يمي: تنظيـ كتسجيؿ كحفظ كنقؿ ممكية األكراؽ  الحفظ األميف

دارة عمميات  ستالـ كتسميـ ىذه األكراؽ مف الكسيط المالي البائع أك إالمالية العائدة لمعمالء كا 
رساؿ التقارير المشترم، كقبض ال فكائد كاألرباح كالحقكؽ العائدة لألكراؽ المالية الخاصة بعمالئو كا 

 الدكرية إلى عمالئو بالعمميات التي نفذت لصالحيـ.
 .الكسيط المالي: الشخص اإلعتبارم الذم يمارس شراء االكراؽ المالية كبيعيا لحساب الغير 
 االكراؽ المالية كبيعيا لحسابو مباشرةن مف خالؿ : الشخص اإلعتبارم الذم يمارس شراء الكسيط لحسابو

 السكؽ.
  المعتمد: الشخص الطبيعي العامؿ لدل الكسيط كالذم تعتمده الييئة اداريان كفنيان لممارسة االعماؿ

 المرخ ص بيا لمكسيط.
  كأعضاء ىيئة المديريف ككافة المكظفيف العامميف األشخاص المرتبطيف بالكسيط: أعضاء مجمس اإلدارة

 لديو.
 ؼ عف تجميد نشاط شركة: قرار يصدر مف الييئة بناءن عمى طمب الشركة في حاؿ رغبة الشركة بالتكق

 جراءات المطمكبة لذلؾ.ممارسة نشاطيا، كبعد قياميا بتنفيذ كافة الشركط كاإل
  تعميؽ نشاط شركة: قرار يصدر مباشرة مف قبؿ الييئة كإجراء احترازم بإيقاؼ الشركة عف ممارسة

 طيا نتيجة عدـ كفائيا بااللتزامات المترتبة عمييا.نشا
 كة، كيككف بناءن عمى طمب نشاط شركة: قرار يصدر مف الييئة بإنياء الترخيص الممنكح لمشر  إلغاء

 ك نتيجة عدـ كفاء الشركة بااللتزامات المترتبة عمييا.الشركة أ
 .العميؿ : العميؿ لدل الشركة سكاء كاف شخص طبيعي أك إعتبارم 
  شيران، كيخضع ىذا العميؿ  12العميؿ الدائـ: العميؿ الذم قاـ بأكثر مف عممية بيع اك شراء خالؿ

 إلجراء تحديث البيانات المنصكص عمييا في نظاـ المراقبة.
  العميؿ العابر: العميؿ الذم قاـ بفتح الحساب بغرض بيع أسيـ إكتتاب فقط، أك العميؿ الذم لـ يقـ

 شيران، كال يخضع ىذا العميؿ إلجراء تحديث بيانات. 12ؿ بأم نشاط استثمارم خال



 

 

  التفكيض: الطمب الذم يقدمو العميؿ لمكسيط طالبا  منو كمفكضان إياه تنفيذ عممية شراء أك بيع كرقة
 مالية بناءن عمى شركط محددة مف قبؿ العميؿ.

 ة مالية معينة لصالح العميؿ.األمر: ىك الطمب الذم يرسمو المعتمد الى نظاـ التداكؿ لشراء اك بيع كرق 
  المستثمر األجنبي: المستثمر مف رعايا الدكؿ العربية أك األجنبية سكاء أكاف شخصان طبيعيان أك

 إعتباريان.
 .القاصر: ىك مف لـ يبمغ سف الرشد كىي ثماني عشرة سنة كاممة 
 .الكلي: األب أك الجد العصبي في حاؿ عدـ كجكد األب 
  مف قبؿ األب أك الجد العصبي أك مف قبؿ القاضي لمعناية بشؤكف القاصر الكصي: الشخص الم عي ف

 المالية.
  صاحب الحؽ اإلقتصادم: الشخص الطبيعي صاحب اإلرادة األصمية أك المصمحة الحقيقية في

العالقة بيف الشركة كالعميؿ، سكاء قاـ بيذه العالقة بنفسو أك تمت نيابةن عنو، أك لو سيطرة كاممة أك 
 مى شخصية إعتبارية أك لو الحؽ في إجراء تصرؼ قانكني نيابة عنيما.فاعمة ع

 :صة أك الشخص الطبيعي الذم تككف لو أعمى سمطة في المدير العاـ لمشركة المرخ   المدير التنفيذم
 صة بخصكص ممارسة أعماؿ الخدمات المالية.الشركة المرخ  

  غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب في الشركة، مسؤكؿ اإلبالغ: ىك المسؤكؿ المباشر عف برنامج مكافحة
كالذم مف ميامو إبالغ الييئة كىيئة المكافحة عف أم عممية غسؿ امكاؿ أك تمكيؿ ارىاب، أك عممية 

 رىاب.فييا شبية غسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ إ
  :في نظاـ مراقبة العمميات المصرفية كالمالية في المؤسسات المصرفية كالمالية العاممة نظاـ المراقبة

ب، رىالحرة السكرية بغرض مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلالجميكرية العربية السكرية كالمناطؽ ا
 كتعديالتو. 2012/ لعاـ 12رىاب بالقرار رقـ /الصادر عف ىيئة مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإل

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 : بصناديق االستثمارالمصطمحات المتعمقة 

 خذ شكؿ شركة مساىمة عامة ييدؼ إلى إتاحة الفرصة يتَّ  ستثمارمإستثمار: كعاء صندكؽ اإل
، كي شرؼ عمى رستثماإألكراؽ المالية، ك يديره مدير ستثمار في اتثمريف لممشاركة فيو جماعيان باإللممس

 ستثمار.إىذه اإلدارة أميف 
 .الكحدة اإلستثمارية: كرقة مالية تمث ؿ حصة حامؿ الكحدة في صافي قيمة أصكؿ الصندكؽ 
 مارس إدارة محافظ األكراؽ المالية لحساب الغير بما ت شركة الخدمات كالكساطة التيستثمار: ر اإلمدي

 في ذلؾ إدارة صندكؽ االستثمار.
 ستثمارات كمراقبتيا لمتأكد مف اإلعتبارم الذم يمارس متابعة إدارة ستثمار: الشخص اإلأميف اإل

 ستثمار.كمدير اإللمتفؽ عمييا بيف العميؿ مطابقتيا لألىداؼ كاألسس ا
   ؿ الثابت الذم يتـ طرح كحداتو ستثمار ذك رأس الماصندكؽ اإل غمؽ:الم   ستثماراإل صندكؽ

سترداد قيمة الكحدات مف إبسكؽ األكراؽ المالية، كال يجكز كتتاب العاـ، كيتـ إدراج كتداكؿ كحداتو لإل
 الصندكؽ إال عند تصفيتو.

   ر الذم يتـ طرح كحداتو ستثمار ذك رأس الماؿ المتغي  صندكؽ اإل المفتكح: ستثماراإل صندكؽ
كتتاب العاـ، كيجكز زيادة رأسمالو بإصدار كحدات جديدة أك تخفيضو باسترداد بعض كحداتو كال لإل

 يتـ إدراج كتداكؿ كحداتو بسكؽ األكراؽ المالية.
  اإلستثمار المفتكح مف ك اإلسترداد: عممية يقكـ بيا حاممك الكحدات اإلستثمارية في صندكؽ أاإلطفاء

 خالؿ إعادة بيع كحداتيـ لمصندكؽ.
 :األطراؼ ذكم العالقة بصندكؽ االستثمار 

 أعضاء مجمس اإلدارة، كأم شخص يتبع مجمس اإلدارة كيرفع إليو تقاريره بشكؿ مباشر. -
 بالمائة أك أكثر مف التصكيت في الصندكؽ. 10كؿ شخص يمتمؾ أك يسيطر عمى  -
مف األشخاص الطبيعييف المذككريف في البنديف المذككريف أعاله كؿ شخص ينتسب إلى أم  -

 كيشمؿ ذلؾ الزكج أك الزكجة كاألكالد القص ر.
 مدير إستثمار الصندكؽ. -
 أميف إستثمار الصندكؽ. -



 

 

 

 صطمحات المتعمقة باألسواق المالية:الم

  :2002 لعاـ/ 22/ رقـ التشريعي بالمرسكـ الصادر المالية لألكراؽ دمشؽ سكؽ قانكفقانكف السكؽ 
 .كتعديالتو

 :سكؽ دمشؽ لألكراؽ المالية كأم سكؽ أخرل تنشأ كفقان ألحكاـ القانكف كتشتمؿ عمى: السػكؽ 
كىي التي يتـ مف خالليا تنظيـ التعامؿ في القاعة بأسيـ شركات تحكميا  السكؽ النظامية: -

 شركط إدراج خاصة يحددىا المجمس.
خالليا تنظيـ التعامؿ في القاعة بأسيـ شركات تحكميا كىي التي يتـ مف  السكؽ المكازية: -

شركط إدراج ميسرة خاصة بيذه السكؽ تعمؿ عمى تكفير السيكلة المبكرة لألكراؽ المالية المدرجة 
 كذلؾ إلى حيف تكفر الشركط الخاصة بإدراجيا في السكؽ النظامية.

 :مركز المقاصة كالحفظ المركزم لألكراؽ المالية. المركز 
 الشخص االعتبارم الذم تـ قبكؿ عضكيتو في السكؽك: ػالعضػ.  
 .المستثمر: الشخص الطبيعي أك اإلعتبارم الذم لديو أم تعامؿ باألكراؽ المالية 
 الرقـ المخصص الصادر عف مركز المقاصة لممستثمر كال يمكف تكراره لدل المركز رقـ المستثمر :

 .ألكثر مف مستثمر كاحد
 كالمستخدـ المركز لدل الكسيط قبؿ مف كالمعتمد المثبت المستثمر حساب رقـ: المستثمر حساب رقـ 

 .العميؿ لصالح المالية باألكراؽ الكسيط تداكؿ لغايات
 العممية التي يتـ بمكجبيا احتساب صافي الحقكؽ كااللتزامات الناشئة عف أم عقد تداكؿ  :التقاص

 .كذلؾ لتسميـ أطراؼ العقد األكراؽ المالية أك لتسديد أثمانيا في التاريخ المحدد لمتسكية
 ػع إلى العممية التي يتـ بمكجبيا إتمػاـ أم عقد تداكؿ لنقؿ ممكيػة األكراؽ المالية مف البائ :التسكية

 .المشترم كتسديد أثمانيا بشكؿ نيائي كغير مشركط
 طريقة مف طرؽ التسكية يتـ بمكجبيا تسميـ األكراؽ المالية مقابؿ تسديد أثمانيا :لتسميـ مقابؿ الدفعا. 
  األكراؽ الماليػة المتداكلة: ىي األكراؽ المالية المدرجة في السكؽ، كالمكدعة لدل مركز المقاصة

 .كالتي تتـ عمييا عمميات البيع كالشراء كالحفظ المركزم،
  :أسيـ الشركة التي ال تعكد ممكيتيا إلى أحد األطراؼ التالية: األسيـ الحرة 

 أعضاء مجمس اإلدارة )أسيـ نصاب العضكية فقط(. - 
 الشركات األـ أك التابعة أك الشقيقة.      -



 

 

األساسي لمشركة ك القكانيف مؤسسك الشركة )أسيـ نصاب التأسيس المحددة في النظاـ  -ج
 كالتشريعات النافذة(.

 .القطاع العاـ -د               
 أسيـ الخزينة. -ق   

 الماؿ، رأس في مساىمتو بنسبة كؿ مساىمييا عمى الشركة تكزعيا التي األسيـ ىي :المجانية األسيـ 
 .الديكف رسممة أك اإلصدار عالكة أك االحتياطيات أك األرباح لضـ نتيجةن 
 الكاحد السيـ مف األصغر السيـ أجزاء ىي:األسيـ كسكر. 
 المالية األكراؽ تداكؿ فيو يجرم كالذم السكؽ في المعتمد الرسمي العمؿ يكـ ىك :االتػداكؿ يكـ. 

 .السكؽ خالؿ مف المالية األكراؽ كشراء بيع التػػداكؿ 
 كالمرسؿ التداكؿ جمسة نياية في السكؽ مف المعتمد اإللكتركني الممؼ كىك: اإللكتركني التداكؿ ممؼ 

 .اليـك ذلؾ خالؿ النافذة التداكؿ عقكد كافة عمى يحتكم كالذم التداكؿ، يكـ في المركز إلى
 بيعيا أك مالية أكراؽ شراء بمكجبو يتـ الذم العقد ىك: التداكؿ عقد. 
 محددة مالية كرقة عمى شراء كأمر بيع أمر التقاء عممية: الصػفقػة. 
 المالية الكرقة عمى لمتداكؿ كالدنيا العميا الحدكد أساسو عمى تحدد الذم السعر: المرجعي السعر. 
 التداكؿ جمسة خالؿ عميو التداكؿ يتـ سعر أكؿ: االفتتاح سعر. 
 التداكؿ جمسة نياية في المحتسب الكسطي السعر ىك: اإلغالؽ سعر.   
 بو كيقصد: المعاكس األمر: 

 .بيع أمر ىك التداكؿ نظاـ عمى المرسؿ األمر كاف حاؿ في الشراء أمر -
 .شراء أمر ىك التداكؿ نظاـ عمى المرسؿ األمر كاف حاؿ في البيع أمر -

 عمى المكجكدة األسعار سمسمة عمى لينفذ التداكؿ نظاـ إلى المرسؿ األمر ىك :السكؽ بسعر أمر 
 .المقابؿ الطرؼ

 حيث مف لتنفيذه خاص شرط يحمؿ كالذم التداكؿ نظاـ إلى المرسؿ األمر ىك :الخاص األمر 
 .الكمية

 نكع مف األمر Fill and Kill :السعر عمى منو كمية أكبر لتنفيذ التداكؿ نظاـ إلى المرسؿ األمر ىك 
لغاء منو، أفضؿ أسعار عمى أك األمر في المحدد  .فكران ( كجكدىا حاؿ في) المتبقية الكمية كا 

 المتقابؿ األمر(Cross:) مرسميف بيع كأمر أمرشراء يتضمف الذم التداكؿ نظاـ إلى المرسؿ كىكاألمر 
 يككف بحيث محدديف، كسعر كبكمية مختمفيف لعميميف المالية الكرقة نفس عمى الكسيط نفس قبؿ مف

 .البيع أمر ككمية لسعر مساك   الشراء أمر ككمية سعر



 

 

 كالحجز كالرىف المالية بالكرقة المطمؽ التصرؼ دكف تحكؿ أك تمنع إشارة أك قيد أم :الممكية قيكد 
 .النافذة كاألنظمة لمقرارات كفقان  كغيرىا كالتجميد كالحبس

 النقدية األمكاؿ فيو تكدع كالذم التسكية بنؾ لدل لمسكؽ المصرفي الحساب :السيكلة احتياطي حساب 
 .التالي اليكـ في المتداكلة المالية األكراؽ تسكية لغايات العضك عمى المترتبة

 أثماف كدفع قبض خاللو مف يتـ كالذم التسكية بنؾ لدل لمسكؽ المصرفي الحساب  التسكية: حساب 
 .المتداكلة المالية األكراؽ

 :ناتج قسمة األسيـ المتداكلة خالؿ فترة معينة عمى المتكسط المرجح لألسيـ  معدؿ دكراف األسيـ
 الكمية المكتتب بيا خالؿ نفس الفترة مضركبة بمئة.

 إلى كالشراء البيع أكامر بإدخاؿ اآللية ىذه كفؽ االلكتركني التداكؿ نظاـ يسمح :الثابتة المزايدة آلية 
 األكلكية بحسب المرحمة ىذه في المرسمة األكامر ترتيب كيتـ صفقة، أم تنفيذ دكف التداكؿ نظاـ

 سعر بحساب التداكؿ نظاـ كيقكـ السكؽ، عف الصادر التداكؿ قكاعد نظاـ ألحكاـ كفقان  المحددة
 .السعر ىذا عمى الصفقات كتنفيذ المدخمة األكامر عمى بناءن  التأشيرم التكازف

 التي المنازعات بعض أك كؿ في لمفصؿ لمتحكيـ المجكء عمى النزاع طرفي تفاؽ: االتحكيـ اتفاؽ 
 في األعضاء بيف أك السكؽ، قانكف ألحكاـ الخاضعيف األشخاص بيف تنشأ أف يمكف أك نشأت
 في التعامؿ كيعتبر السكؽ، في ألعماليـ بممارستيـ يتعمؽ فيما ليـ الممثميف األشخاص أك السكؽ
 .التحكيـ بقبكؿ إقراران  السكؽ

 أحكاـ كفؽ لمتحكيـ المحاؿ النزاع في لمفصؿ أكثر أك كاحد محكـ مف المشكمة الييئة :التحكيـ ىيئة 
 .النظاـ ىذا
 التسكية ضماف صندكؽ فيحساب إيداعو الكسيط عمى المتكجب النقدم الرصيد :النقدية لمساىمةا 

 . التسكية لغايات نقدية ككفالة
 تقديميا الكسيط عمى المتكجب العاممة المصارؼ أحد عف الصادرة الكفالة ىي: المصرفية الكفالة 

 .الطمب عند لدفعكاجبة ا تككف أف عمى التسكية لغايات المحدد بالمبمغ التسكية ضماف لصندكؽ
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 المصطمحات المتعمقة بمدققي الحسابات:

  كزارة المالية :الكزارة. 
 مجمس المحاسبة كالتدقيؽ :المجمس. 
 حاسبة بفرعييا المحاسبة كالتدقيؽمينة الم :المينة. 
 جمعية المحاسبيف القانكنييف: التنظيـ الميني.  
 مجمس إدارة جمعية المحاسبيف القانكنييف. : مجمس اإلدارة 
  مف حصؿ عمى شيادة المحاسب القانكني كفؽ األحكاـ القانكنية النافذة.  :القانكنيالمحاسب 
 مف يحمؿ إجازة في االقتصاد أك ما يعادليا كيمارس أعماؿ المحاسبة كمنتسب : المحاسب الميني

 لمتنظيـ الميني. 
 طبيعيا المحاسب القانكني المرخص لتدقيؽ كمراجعة الحسابات سكاء أكاف شخصا : مدقؽ الحسابات

بداء الرأم حكؿ مدل إاكؿ بيز  سمو أك لحساب شركة مينية كعمى مسؤكليتو لمينة تدقيؽ الحسابات كا 
 تمثيميا بعدالة لممركز المالي لمجية المدققة. 

 قة. شخص يعمؿ بانتظاـ لدل الجية المدق : المدقؽ الداخمي 
 ىي تطبيؽ قكاعد كمبادئ كمعايير المحاسبة المعتمدة مف قبؿ مجمس المحاسبة كالتدقيؽ  :المحاسبة

 كما يرتبط بيا مف أعماؿ. 
 ت مف كافة عد  أ  ؼ إبداء الرأم فيما إذا كانت قد فحص البيانات المالية بيد: تدقيؽ البيانات المالية

ز مف كافة النكاحي الجكىرية المركدالة ك لمعايير محاسبية محددة كأنيا تمثؿ بع النكاحي الجكىرية كفقان 
 المالي لمجية المدققة.

 الشيادة الممنكحة مف قبؿ كزارة المالية لمناجحيف في امتحاف شيادة : شيادة المحاسب القانكني
 المحاسب القانكني. 

 الكثيقة الصادرة عف التنظيـ الميني كالتي تخكؿ صاحبيا الحؽ في مزاكلة المينة كفؽ : الرخصة
 أحكاـ ىذا القانكف. 

 ىي شركة مدنية أك شركة مينية محدكدة المسؤكلية مسجمة كفؽ القكانيف كاألنظمة  : الشركة المينية
 النافذة. 

 ة الداخمية كجكدة األداء عند تأدية فحص كتقييـ مدل كفاية كفعالية أنظمة الرقاب ي:التدقيؽ الداخم
 األنشطة المختمفة. 

 


