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الفق��ري  العم��ود  الإف�ص��اح  ُيع��د 
والأ�ص��واق  الأوراق  هيئ��ة  لعم��ل 
املالي��ة ال�ص��ورية وواح��داً م��ن اأه��م 
حم��اور عمله��ا يف تنظي��م ورقاب��ة 
قطاع الأوراق املالية، وذلك للدور 
ممار�ص��ات  تلعب��ه  ال��ذي  الفع��ال 
ال�ص��فافية والإف�ص��اح يف ا�ص��تقرار 
ال�صوق املايل وو�صوله اإىل درجات 
الكفاءة امل�صتهدفة، ما ي�صاهم يف 
حماي��ة امل�ص��تثمر م��ن املمار�ص��ات 
غري العادلة بتوفري جميع البيانات 
واملعلومات التي ت�صهم يف �صياغة 
الق��رارات ال�ص��تثمارية ال�صحيح��ة.

عرف��ت  فق��د  هن��ا  م��ن 
التنفيذي������ة  التعليم������ات 
 2005 لع��ام   )22( للقان��ون 
الك�ص��ف   « باأن��ه  الإف�ص��اح 
ته��م  الت��ي  املعلوم��ات  ع��ن 
امل�ص��تثمرين ويجب اأن يكون 
الك�صف عاماً وللجمهور ولي�س 
فق��ط حلمل��ة الأوراق املالي��ة 
وامل�ص��تثمرين وذل��ك ب�صورة 
دورية مرتبطة بال�صنة املالية 
للجهة ذات العالقة اأو ب�صورة 
اأو عن��د  فوري��ة عن��د احلاج��ة 

ح��دوث معلوم��ة جدي��دة«
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الإط��ار القان��وين للإف�صاح
يت�صمن الإطار الت�رصيعي الناظم لعمل ال�رصكات امل�صاهمة العامة �رصاحًة اعتماد معايري املحا�صبة والتدقيق الدولية 

يف جميع الت�رصيعات النافذة



الإف�صاحات املطلوبة من ال�صركات امل�صاهمة العامة وفقاً لنظام وتعليمات الإف�صاح ال�صادر بالقرار /3943/ تاريخ 
2006/8/28

تطلب الإف�صاحات التالية خالل ال�صنة:

املعلومات املطلوبة تاريخ التقدمي الإف�صاح

ا�صتمارة الإف�صاح رقم )1( خالل 45 يوم من انتهاء ال�صنة املالية الإف�صاحات الأولية لل�صنة املالية ال�صابقة

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة- تقرير جمل�س الإدارة مبختلف مكوناته 
)الإحدى والع�رصين(- تقرير مفت�س احل�صابات- القوائم املالية 

والإي�صاحات املرفقة- الإقرارات الثالث املطلوبة من جمل�س اإدارة ال�رصكة
خالل ثالثة اأ�صهر من انتهاء ال�صنة املالية الإف�صاحات النهائية

ا�صتمارة الإف�صاح رقم )2(- تقرير مفت�س احل�صابات- القوائم 
املالية املراجعة والإي�صاحات املرفقة خالل �صهر من انتهاء املدة )4/30( اإف�صاحات الربع الأول 3/31

ا�صتمارة الإف�صاح رقم )2(- تقرير مفت�س احل�صابات- القوائم 
املالية املراجعة والإي�صاحات املرفقة خالل �صهر من انتهاء املدة )7/30( اإف�صاحات الن�صف الأول 6/30

ا�صتمارة الإف�صاح رقم )2(- تقرير مفت�س احل�صابات- القوائم 
املالية املراجعة والإي�صاحات املرفقة خالل �صهر من انتهاء املدة )10/30( اإف�صاحات الربع الثالث 9/30

بيان مكتوب من ال�رصكة حول احلدث الذي يتم الإف�صاح عنه ب�صكل فوري الإف�صاحات الطارئة خالل العام

كتاب خطي من ال�رصكة يت�صمن �صبب العتذار اأو التغيري- كتاب 
خطي من املفت�س باأ�صباب اعتذاره خالل اأ�صبوعني من حدوث ذلك اإف�صاحات مفت�صي احل�صابات

حتدد الهيئة ماهية املعلومات وطريقة تزويدها بها املدة التي حتددها الهيئة بطلبها اأي معلومات اأو بيانات تطلبها الهيئة



املوقع اللكرتوين للهيئة
www.scfms.sy

الإف�صاحات املالية معلومات ال�رصكة

البيانات املالية ال�صنويةاإدارية- قانونية
واملرحلية

الإف�صاحات الطارئة

الأحداث اجلوهرية

اجتماعات الهيئات العامة
محارض اجتامعات 

الهيئات العامة

الإف�صاحات التي يتم ن�صرها على موقع الهيئة اللكرتوين:



دور الهيئة يف متابعة اإف�صاحات ال�صركات امل�صاهمة

يتمث��ل دور الهيئ��ة يف �صم��ان ن���رص الإف�صاح��ات م��ن قب��ل ال���رصكات يف 

املواعيد املحددة، حيث ت�صكل هذه الإف�صاحات الأ�صا�س يف جعل ال�صوق 

املالي��ة اأك��ر  كف��اءًة وعدال��ًة وتنظيم��اً، كم��ا اأنه��ا ت�ص��كل اأح��د اأه��م عوام��ل 

حتفيز اإدارات ال�رصكات على حت�صني اأدائها، وبالتايل التقليل من خماطر 

ال�صتثمار يف الأوراق املالية، من خالل تقليل احتمال عدم تكافوؤ الفر�س 

يف احل�ص��ول عل��ى املعلومات



اأي اأن الإف�صاحات املختلفة التي 

تقدمها ال�رصكات امل�صاهمة تلعب 

دوراً مزدوجاً يف كل من ال�رصكات 

والهيئة كجهة ناظمة وم�رصفة
حيث متثل خمرجات اأنظمة عمل هذه 

ال�رصكات �صواء نظامها املحا�صبي 
واملايل اأو الأنظمة الإدارية الأخرى، 
وهي يف نف�س الوقت متثل مدخالت 

عمل الهيئة يف الإ�رصاف ومتابعة اأو�صاع 
ال�رصكات وتقييم اأداءها بالتن�صيق مع 

اجلهات الرقابية الأخرى

لتحقيق اأهداف الهيئة يف 
حماية امل�صتثمرين والو�صول 

اإىل �صوق مالية كفوءة ت�صب يف 
توجهات التنمية القت�صادية 

للبلد وفقاً لل�صكل التايل:
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