
الرؤٌة المستقبلٌة آلفاق تطوٌر سوق 
 دمشق لألوراق المالٌة

بالتعاون مع جامعة حلب سوق دمشق لألوراق المالٌة  
:تنظمان محاضرة بعنوان  
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 سوق دمشق لألوراق ادلالية

 قطـــاع المصـــــارف

 نسبة التغٌر 2017سعر اإلغالق  2016سعر اإلغالق  الشركةاسم  الرمز

SIIB ً604 1,414.32 200.76 بنك سورٌة الدولً اإلسالم% 

BBSY 459 1,612.49 288.5 بنك البركة% 

IBTF 405 807.28 160 المصرف الدولً للتجارة والتموٌل% 

FSBS 365 515.93 111 سورٌة - فرنسبنك% 

CHB 326 809.38 189.79 بنك الشام% 

BOJS  291 422.44 108 سورٌة -بنك األردن% 

QNBS ً222 609.68 189.31 سورٌة -بنك قطر الوطن% 

SGB 209 307.99 99.75 بنك سورٌة والخلٌج% 

BSO 190 772 266 بنك سورٌة والمهجر% 

SHRQ 176 441.75 160 بنك الشرق% 

BASY  163 562.5 213.5 سورٌة -بنك عوده% 

ARBS  ً158 455.83 177 سورٌة -البنك العرب% 

BBS 154 345.25 136 سورٌة - بنك بٌبلوس% 

BBSF 79 609 340 السعودي الفرنسً بنك بٌمو% 
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 بقٌة القطاعات

 الرمز

 

 الشركةاسم 

 

سعر اإلغالق 

2016 

سعر اإلغالق 

2017 

 التغٌرنسبة 

 

ATI ً257 376.73 105.5 العقٌلة للتأمٌن التكافل% 

AHT 188 476 165.25 األهلٌة للنقل% 

NIC 163 312.5 118.75 السورٌة الوطنٌة للتأمٌن% 

SKIC 154 338.25 133.04 السورٌة الكوٌتٌة للتأمٌن% 

UIC 138 417.5 175.25 المتحدة للتأمٌن% 

AROP  79 269 150.43   آروب -الشركة السورٌة الدولٌة للتأمٌن% 

AVOC 43 694.5 486.79 األهلٌة لصناعة الزٌوت النباتٌة% 

SAIC 15 129.25 112 االتحاد التعاونً للتأمٌن% 

UG 

المجموعة المتحدة للنشر واإلعالن 

 %1 256 254.68 والتسوٌق



أداء الشركات 
 المدرجة

استقرار أسعار 
 الصرف

قٌام بعض 
الشركات المدرجة 
بتوزٌع األرباح 
 على مساهمٌها

ارتفاع مستوى 
التضخم 
 وانعكاساته

 سوق دمشق لألوراق ادلالية



 
 قطـــاع المصـــــارف

 الشركةاسم  الرمز
العائد على حقوق الملكٌة   

 31/12/2017 بٌانات أولٌة

العائد على حقوق الملكٌة 

 31/12/2016بٌانات نهائٌة 

IBTF 16.58- %33.32 المصرف الدولً للتجارة والتموٌل% 

BBS   16.97- %26.62 سورٌة - بٌبلوسبنك% 

BBSY 12.91 %13.31 بنك البركة% 

SGB 24.24 %12.20 بنك سورٌة والخلٌج% 

BSO  6.07 %10.19 بنك سورٌة والمهجر% 

BBSF  6.28 %6.42 السعودي الفرنسً بٌموبنك% 

SIIB ً15.34 %6.07 بنك سورٌة الدولً اإلسالم% 

 BASY   5.61 %4.76 سورٌة -بنك عوده% 

CHB    6.66 %2.35 بنك الشام% 

 SHRQ  8.03 %1.93 بنك الشرق% 

QNBS ً0.78 %0.46 سورٌة -بنك قطر الوطن% 

ARBS   ً8.84- %1.04- سورٌة -البنك العرب% 

FSBS  3.44 %21.91- سورٌة - فرنسبنك% 

BOJS  1.25 %34.31- سورٌة -بنك األردن% 
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 القطــاعات باقً

 الشركةاسم  الرمز
العائد على حقوق الملكٌة   

 31/12/2017 بٌانات أولٌة

العائد على حقوق الملكٌة 

 31/12/2016بٌانات نهائٌة 

AHT 0.18 %18.02 األهلٌة للنقل% 

AVOC   37.31 %10.18 األهلٌة لصناعة الزٌوت النباتٌة% 

SKIC 7.23 %5.18 السورٌة الكوٌتٌة للتأمٌن% 

NIC 7.93 %4.98 السورٌة الوطنٌة للتأمٌن% 

UIC 4.55 %2.48 المتحدة للتأمٌن% 

AROP   3.39 %1.38   آروب -الشركة السورٌة الدولٌة للتأمٌن% 

SAIC 9.04- %1.35 االتحاد التعاونً للتأمٌن% 

UG 5.32 %1.18 المجموعة المتحدة للنشر واإلعالن والتسوٌق% 

ATI  ً1.50 %0.03 العقٌلة للتأمٌن التكافل% 
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س .ل 25 الشركة األهلٌة للزٌوت
 للسهم

س .ل 20 الشركة السورٌة الوطنٌة للتأمٌن 
 للسهم

سورٌة  -بنك البركة  س .ل 15 
 للسهم

س .ل 10 الشركة السورٌة الكوٌتٌة للتأمٌن 
 للسهم

س .ل 9.1 الشركة المتحدة للتأمٌن 
 للسهم

أروب  –الشركة السورٌة الدولٌة للتامٌن  س .ل7 
 للسهم

س .ل5 الشركة األهلٌة للنقل 
 للسهم

س .ل 5 بنك الشام 
 للسهم



الدولً اإلسالمً بنك سورٌة   

• 10,624,257 سهم    

 بنك بٌمو السعودي الفرنسً 

• 5,000,000 سهم    

 سوق دمشق لألوراق ادلالية



 سوق دمشق لألوراق ادلالية

إلى ( العرض)ٌتم من خاللها انتقال األموال الفائضة  

 (.الطلب)من هم فً حاجتها من المستثمرٌن 

 

 

 

 

 

 
 :ٌتمثل سوق المال فً شقٌن هما

 وٌتمثل فً البنوك المركزٌة والبنوك التجارٌة: سوق النقد. 

طوٌل األجل اإلقراض وٌتمثل فً سوق : سوق رأس المال

 .وسوق األوراق المالٌة

 



 وضع وتطبٌق اإلجراءات وأسالٌب العمل الكفٌلة بضمان تداول
 .كفء وشفاف وتوفٌر آلٌات عمل وأنظمة متطورة

 

   التأكد من عدالة متطلبات اإلدراج وكفاٌتها وشفافٌتها، وتطبٌق

قواعد التداول السلٌم، وتوفٌر المعلومات الصحٌحة عن األوراق 

 .المالٌة المدرجة فً السوق

 التقارٌر ونشر المعلومات والمؤشرات عن أداء ونشاط إعداد
  .السوق

 قواعد وإجراءات سلٌمة وسرٌعة ذات كفاٌة للمقاصة توفٌر

 .والتسوٌة من خالل مركز المقاصة والحفظ المركزي

 
 سوق دمشق لألوراق ادلالية 



 المالية لألوراق دمشق سوق

 عدالة

 شفافٌة

 كفاءة

  األموال استثمار لتسهٌل المناسب المناخ توفٌر•

 الالزمة األموال رؤوس وتأمٌن وتوظٌفها

 ترسٌخ خالل من االقتصادي النشاط لتوسٌع

 والعادل والواضح السلٌم التداول أسس
 .المالٌة لألوراق



 سوق دمشق لألوراق ادلالية

 سوق دمشق لألوراق المالٌة

 ٌدٌرها مجلس إدارة ومدٌر تنفٌذي

 مركز المقاصة والحفظ المركزي

Show Desktop.scf

 األسواق المالٌة

 هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة
 ٌدٌرها مجلس مفوضٌن

 الشركات المصدرة شركات الخدمات والوساطة المالٌة

 الشركات المدرجة
شركات الخدمات والوساطة 

 المالٌة



السوق 
 النظامٌة

شركات تحكمها شروط م أسوالتداول على •

 اإلدراج العادٌة الواردة فً أنظمة السوق

 السوق الموازي

التداول على أسهم شركات تحكمها شروط •
إدراج مٌسرة إلى حٌن توفر شروط إدراجها فً 

:                                                       وتقسم إلى السوق النظامٌة

                أ                                     السوق الموازٌة-
 ب السوق الموازٌة-

 سوق دمشق لألوراق ادلالية

 :تقسم السوق إلى



يف ادلتداولة ادلالية األوراق إيداع عمليات مبزاولة ذلا ادلصرح الوحيدة اجلهة ىو 
 .ملكيتها وتسجيل ومقاصتها هاتوتسوي ونقلها السوق

ملكيتها ونقل تسجيلها وصحة األسهم ملكية محاية عن ادلسؤول ىو . 
ادلركزي، واحلفظ ادلقاصة مركز لدى مستثمر لكل وحيد حساب رقم إعطاء 

 . الوساطة شركات لدى حساب من أكثر بفتح ادلستثمر قام لو حىت
كالتحويالت  التداول من ادلستثناة التحويالت جبميع القيام ادلسثمر بإمكان 

 .واإلرثية العائلية
حساب كشف  أو ملكية إشعار على احلصول ادلستثمر بإمكان.   

 

 

مركز المقاصة والحفظ المركزي



 يتم التداول عن طريق النظام االلكًتوين ادلعتمد من قبل السوق،•
 وذلك من خالل الوسطاء ادلعتمدين من قبل ىيئة األوراق     
 .واألسواق ادلالية والعاملني لدى شركات  الوساطة     
 

 تفويض على بناء والشراء البيع أوامر بإدخال الوسطاء يقوم•
 .بالعملية بالقيام الراغب ادلستثمر من    

 المالية لألوراق دمشق سوق
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كٌف ابدأ باالستثمار فً سوق دمشق 
 لألوراق المالٌة؟

 سوق دمشق لألوراق ادلالية

 بسٌطة ٌمكنك البدء بتشكٌل محفظتك االستثمارٌة فً السوق بأربع خطوات

 

اختر شركة الوساطة  

 المعتمدة

بفتح حساب التداول  قم

الخاص بك عن طرٌق شركة 
 الوساطة

اختر الشركات التً 

ترغب باالستثمار فً 
 أسهمها

قم بإعطاء أوامر البٌع 

والشراء للوسٌط فً 
 شركة الوساطة
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 شركات الوساطة العاملة فً سوق دمشق لألوراق المالٌة
 

العالمٌة األولى لالستثمارات المالٌة 

شركة سورٌة والمهجر للخدمات المالٌة 

المركز المالً الدولً للخدمات والوساطة المالٌة 

شركة ضمان الشام للوساطة والخدمات المالٌة 

 السعودي الفرنسً المالٌة بٌموشركة 

األولى لالستثمارات المالٌة 

 المحدودة المسؤولٌة كابٌتالشام 

 

 



 (األربعاء،الخمٌس،األحد،اإلثنٌن،الثالثاء)جلسات كل أسبوع  5      

 :  وتقسم الجلسة الواحدة إلى  

 صباحا  11.00وحتى  10.30من الساعة فترة ما قبل اإلفتتاح        -  

 ظهرا   1.00وحتى  11.00من الساعة فترة التداول المستمر       -   

 ظهرا    1:15وحتى  1:00من الساعة  الصفقات الضخمة      - 

 

 

 المالية لألوراق دمشق سوق
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 الىسيط

 السىق

 الهيئت

 المركز

 لٌرة لكل عشرة آالف من قٌمة الصفقة 80لٌرة و  50بٌن 

 لٌرات لكل عشرة آالف من طرفً التداول 7

 لٌرات لكل عشرة آالف من طرفً التداول 6

 لٌرة لكل عشرة آالف من قٌمة الصفقة 98لٌرة و 68بٌن :         المجموع 

 لٌرات لكل عشرة آالف من طرفً التداول 5



 جدوى تقٌٌم) المتاحة االستثمارٌة للفرص السلٌم االختٌار•

 .(االستثمار

 .المختلفة الفرص بٌن االستثمار تنوٌع•

 تنشرها التً والمالٌة الفنٌة للمعلومات المستمرة المتابعة•

 .وسنوٌا   دورٌا   الشركات

 .السوق تنشرها التً للمعلومات المستمرة المتابعة•

 الوساطة كشركات المالٌة المؤسسات بخبرات االستعانة•

 .المعلومات تحلٌل وشركات

 
 سوق دمشق لألوراق ادلالية

 متطلبات االستثمار فً األوراق المالٌة



 سوق دمشق لألوراق ادلالية

 العائد 

أرباح موزعة ) 
وأرباح 
 (رأسمالٌة

 السٌولة

األسعار 
 العادلة

الوقاٌة من 
مخاطر 
 التضخم



سوق دمشق اإلجراءات المتخذة فً بعض 
 للحد من المضاربةلألوراق المالٌة 

عدم جواز بٌع الورقة المالٌة التً ٌتم شراؤها فً نفس الٌوم. 

 2-%   5+تطبٌق الحدود السعرٌة% 

وضعها تحت تصرف المستثمر -تأمٌن المعلومات وتحلٌلها - اإلفصاح. 

توفٌر الشفافٌة فً عملٌات التداول. 

السهولة والعدالة فً تنفٌذ الصفقات. 

الرقابة على عملٌات التداول. 
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 سوق دمشق لألوراق ادلالية

قلة عدد 
الشركات 
 المدرجة

عدم تنوع 
الشركات 
 المدرجة

عدم 
وجود 
صناع 
 سوق

عدم 
وجود 

صنادٌق 
 استثمارٌة

األسهم 
الحرة 
القابلة 
 للتداول
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العمل مع الحكىمت على تشجيع تأسيس 

 شركبث مسبهمت عبمت

 إدراج شركبث جديدة

 تطىير البيئت التنظيميت للسىق

تعزيز إجراءاث اإلفصبح والشفبفيت 

 وحمبيت المستثمرين



 سوق دمشق لألوراق ادلالية

 
 السوق، يف ادلدرجة غري العامة ادلسامهة الشركات أوضاع دراسة1)

 .اإلدراج على مساعدهتا إمكانية لبيان
 
 إدراج تُعيق اليت اخلالفات حل على ادلختصة اجلهات مع التعاون (2

   .حكومي شريك فيها اليت العامة ادلسامهة الشركات من العديد
   

 إدراج شركبث جديدة



 .تسهيل إجراءات، وختفيض رسوم وتكاليف تأسيس الشركات ادلسامهة1)
 اىلإصدار قانون جديد لتشجيع حتول ادلؤسسات والشركات العائلية واخلاصة 2)

، مع تفادي 2007لعام ( 61)شركات مسامهة عامة، مشابو للمرسوم رقم 
 .العقبات اليت حالت دون حتقيق ىذا ادلرسوم ألىدافو

 .}الشركات ادلسامهة العامة {بـحصر ترخيص بعض األنشطة االقتصادية 3)
، وكذلك التشاركيةاعتماد الشركات ادلسامهة العامة كأحد أشكال تطبيق مبدأ 4)

 (.BOT) الـيف عقود 
 

 سوق دمشق لألوراق ادلالية

العمل مع الحكىمت على تشجيع تأسيس 

 شركبث مسبهمت عبمت



 سوق دمشق لألوراق ادلالية

 .السوق بعمل اخلاصة والقوانني باألنظمة النظر إعادة (1
 .للسوق جديدة مؤشرات إطالق على العمل (2
 ادلالية، لألوراق دمشق سوق يف التداول يف نشاطها يًتكز مسامهة شركة إنشاء (3

 .(السوق صانع) دور دتارس
   .جديدة مالية أدوات وتفعيل تطوير (4
 األنشطة إىل (E-Trading) اإللكًتوين التداول نشاط إضافة على العمل (5

 شخصي بشكل أوامره إدخال من ادلستثمر ليتمكن الوساطة، لشركات ادلرخصة
   .اإللكًتوين التداول نظام على

 
 

 تطىير البيئت التنظيميت للسىق



ادلقدمة للمستثمرين حالياً ( E-Services)تطوير اخلدمات االلكًتونية ( 6
وإضافة إمكانية احلصول على كشف حساب الكًتوين للتداوالت، كشف 

 .....(الكًتوين بالتحويالت،
ُتدرج فيها أسهم الشركات اليت مل حُتقق ( خاصة)أو( جسوق موازية )إنشاء ( 7

 (.ب –أ )شروط اإلدراج يف كل من السوق النظامي أو السوق ادلوازي 
إعادة تفعيل خطط إحداث منصيت تداول باألوراق ادلالية، يف مدينيت حلب ( 8

 .ومحص

 سوق دمشق لألوراق ادلالية

 تطىير البيئت التنظيميت للسىق -تتمت



 مسامهي على النقدية األرباح توزيع مبهمة ادلركز قيام على العمل1)
 .ادلدرجة ادلسامهة الشركات

 

 (ادلدرجة غري) الشركات يف ادلسامهني سجالت إيداع على العمل2)
 .ادلركزي واحلفظ ادلقاصة مركز يف

 

 التقارير أنواع حيث من) السوق يف اإلفصاحات حتسني على العمل3)
 .(...نشرىا وآلية ادلطلوبة

 

 سوق دمشق لألوراق ادلالية

تعزيز إجراءاث اإلفصبح والشفبفيت 

 وحمبيت المستثمرين



 وإطالقو االنًتنت على اإللكًتوين دمشق سوق موقع تطوير (4
 ومنصة القرار، دلتخذي األساسي ادلعلومات مصدر ليكون
 .للباحثني أساسية تعليمية

 

 ادلستثمرين لتشجيع االفًتاضي التداول لعبة عمل بيئة تطوير (5
 بأمواذلم ادلخاطرة دون ادلالية األسواق عامل إىل بالدخول والراغبني
 احلقيقية

 

 سوق دمشق لألوراق ادلالية

تعزيز إجراءاث اإلفصبح والشفبفيت  -تتمت

 وحمبيت المستثمرين





 سوق دمشق لألوراق ادلالية



 سوق دمشق لألوراق ادلالية

DSE new building at Yahfour 8 Gate   



 

 ....  شبكرين لكم حسن استمبعكم

 


