هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية واجلهات اخلا�ضعة لها

ن�شرة توعية رقم  1ت�صدرها لهيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية

الأوراق والأ�سواق املالية ب�إحداث �سوق التداول
ال�سورية ،ترتبط برئي�س با�سم �سوق دم�شق
جمل�س الوزراء تتمتع للأوراق املالية.
بال�شخ�صية االعتبارية
املايل
واال�ستقالل
والإداري ،مقرها دم�شق،
و�أول جمل�س مفو�ضني
يف الهيئة عام .2006
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بد�أ �إن�شاء ال�شركات
امل�ساهمة يف �سورية
منذ �أربعينيات القرن
املا�ضي ،يف غياب �سوق
منظم لتداول الأوراق
املالية يتم التعامل
داخل ال�شركات عرب مكتب
ت�سجيل الأ�سهم.

يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية �شهد االقت�صاد
الوطني العديد من
الإ�صالحات ،تناولت
كافة �أوجه الن�شاط
منها
االقت�صادي،
قطاع الأوراق املالية
ب�شكل خا�ص.

مت ت�شكيل جمل�س
عام � 2006صدر �إدارة ال�سوق الأول يف
�صدر القانون رقم  /22/املر�سوم الت�شريعي عام  ،2006و�أول يوم
عام  2005لإحداث هيئة رقم  ،/55/القا�ضي تداول يف ال�سوق

هيكل قطاع الأوراق املالية يف �سورية

- 1هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية
متار�س ال�صالحيات التنظيمية الرقابية الإ�شرافية
والتنفيذية لقطاع الأوراق املالية ،مبوجب القانون رقم
 /22/لعام .2005
مهمتها �ضمان �سري عمل امل�ؤ�س�سات على م�ستوى الأ�سواق
املالية حماية ال�سوق ،ومراعاة حقوق امل�ستثمرين ،كما
يتعلق دورها ب�إ�صدار القوانني واللوائح.
يتوىل �إدارتها جمل�س املفو�ضني من �سبعة �أع�ضاء �أربعة
منهم متفرغني ،بينهم رئي�س املجل�س ونائبه من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص.
�إ�ضافة �إىل معاون وزير املالية ومعاون وزير االقت�صاد
والتجارة اخلارجية ونائب حاكم م�صرف �سورية املركزي،
تخ�ضع لإ�شراف الهيئة اجلهات املبينة يف خمطط ال�شجرة

شركات
ومكاتب
المحاسبة
والتدقيق
المعتمدة

األسواق
المالية

مصارف
وشركات
االستثمار
وصناديق
االستثمار
المشترك
المرخص لها

هيئة
األوراق
واألسواق
المالية
السورية

قطا ع
واألوراق
األسواق
المالية السورية

شركات
الخدمات
واالستشارات
والوساطة
المالية
المرخص
لها
الشركات
المصدرة
لألوراق
المالية

�- 2سوق دم�شق للأوراق املالية
تهدف ال�سوق املالية �إىل توفري املناخ
املنا�سب ل�ضمان تفاعل قوى العر�ض والطلب
على الأوراق املالية املتداولة وتر�سيخ �أ�س�س
التداول ال�سليم.

يدير ال�سوق جمل�س �إدارة مكون من
ت�سعة �أع�ضاء ،يختارون بينهم رئي�ساً
ونائباً للرئي�س.
بينهم ممثلني عن هيئة الأوراق والأ�سواق املالية
ال�سورية ،وم�صرف �سورية املركزي ،و�شركات اخلدمات
والو�ساطة املالية املرخ�ص لها ،وال�شركات امل�ساهمة
امل�صدرة للأوراق املالية الأع�ضاء يف ال�سوق.

-3مركز املقا�صة واحلفظ
املركزي للأوراق املالية

تتوىل
هذه امل�ؤ�س�سات
مهمة ت�سجيل الأوراق
املالية حفظ ونقل ملكيتها
و�إيداعها و�إجراء التقا�ص
والت�سوية.

يق�صد
باملقا�صة عملية
احت�ساب �صايف احلقوق
وااللتزامات عن �أي عقد
تداول.

�أما
االيداع فهو �أن
تودع ال�شركة امل�ساهمة
ن�سخة من �سجالت م�ساهميها
لدى املركز لغاية تداول �أ�سهمها
يف �سوق دم�شق للأوراق
املالية.

�أ ما
الت�سوية عملية
�إمتام �أي عقد تداول لنقل
ملكية الأوراق امل�ستلم من
البائع �إىل امل�شرتي وت�سديد
�أثمانها ب�شكل نهائي.

4

�صندوق
�ضمان
الت�سوية

يهدف �إىل تغطية العجز النقدي لدى ع�ضو ال�صندوق امل�شرتي للأوراق املالية،
وتغطية العجز يف ر�صيد الأوراق املالية لدى ع�ضو ال�صندوق البائع.

ع�ضوية ال�سوق �إلزامية لكل �شركات الو�ساطة املالية.
يدير ال�صندوق حالياً مدير مركز املقا�صة واحلفظ املركزي.
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رابطة
�شركات
اخلدمات
والو�ساطة
املالية

�ضمان االلتزام
ل
ت�سعى ت املهنية
باملمار�سا
ال�سليمة.

تقاء مبهنة
االر
الو�ساطة
املالية.

ت الو�ساطة
هنية ل�شركا
ضع معايري م
عتمديهم.
عرب و�
�ص لهم وم
ملالية املرخ
ا
ى البيئة
ل
ع
واملحافظة
ال�شركات
سية بني
التناف�
املرخ�صة.

