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  مقدمة 
ألوراق واألسواق ائة وهي الحقا تعتبر إقامة سوق دمشق لألوراق المالية

 بدأت .تطوير القطاع المالي في سوريةانجازات من أهم  ،قبال المالية السورية
إسالمية تلتها مصارف ، 2004 في بتأسيس مصارف خاصة تقليديةالعملية بالسماح 

   .  ومؤسسات تمويل صغيرصرافةشرآات شرآات تأمين وثم 
  

مضى على   . 2009آذار  10 افتتحت سوق دمشق لألوراق المالية بتاريخ
خمسة  ( مدرجة شرآاتبستة  السوقداولت  بدأ .  حتى تاريخه سنتينعمل السوق

ارتفع عدد الشرآات  2009وبنهاية عام ).  األهلية للنقل تجارية والشرآة مصارف
 إلى ازداد عدد الشرآات المدرجة 2010نهاية عام   وفي  . شرآة12 إلى المدرجة

 4من مرات  ةثالث الوساطة والخدمات مالية شرآاتد دآما تضاعف ع.   شرآة19
    1. مرخصة12إلى 

  
اق رتطور أسعار األسهم في سوق دمشق لألو" موضوع المحاضرة

   :هي فرعية خمسة عناوينمنهجية البحث تغطي    ."المالية
  

 الشرآات المدرجة،  •
 أداء السوق ومستوى المؤشر العام،  •
 ، اتطور أسعار األسهم إفراد ي •
  هذه األسعار مبررة؟ هل •
     .   ضعف آفاءة التسعير في البورصةأسباب و •

  
  الشرآات المدرجة

في سوق دمشق مدرجة شرآة  20) تاريخ المحاضرة(  2حاليايوجد 
 4 بينها بنك إسالمي،  مصرف12 :على خمسة قطاعات تتوزع لألوراق المالية
.  ة ،  وشرآتي خدمات ،  شرآة زراعية واحدة ،  شرآة صناعية واحدشرآات تأمين

  . الشرآات المدرجة وتاريخ إدراجها مصنفة بحسب القطاع) 1(يعرض الجدول 
  

البورصة السورية بشكلها الحاضر ال تمثل  يتبين من التدقيق في الجدول أن
 عدد آبير ومتنوع فاالقتصاد السوري يتألف من .الوجه الحقيقي لالقتصاد السوري

                                                 
انخفض عدد شرآات الوساطة من .  لمالية السورية  عدد شرآات الوساطة مأخوذ من الموقع االلكتروني لهيئة األوراق واألسواق ا 1

  .2011 في بداية الشرآة اإلسالمية للخدمات المالية بخروج 12 إلى 13
.23/1/2011أدرج فرنسبنك في السوق بتاريخ 2   
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لصناعة،  التجارة،  السياحة،  النقل،  النفط والغاز،   الزراعة،  امن القطاعات مثل
  .، الخ........البناء والتشييد،  االتصاالت،  المصارف،  التأمين،  الخدمات،

  
  2011/ 25/1الشرآات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية آما في ): 1(جدول 

  
   تاريخ اإلدراج                                                               مصارفال

 10/3/2009بنك بيمو السعودي الفرنسي                                 .1
 10/3/2009بنك سورية والمهجر                                         .2
 10/3/2009 سورية                                        – بنك عودة  .3
 10/3/2009                               سورية        -البنك العربي  .4
 2/4/2009المصرف الدولي للتجارة والتمويل                         .5
 4/6/2009بنك سورية الدولي اإلسالمي                                .6
 22/12/2009 سورية                                       –بنك بيبلوس  .7
 26/4/2010ية                                   سور-بنك قطر الوطني  .8
 4/7/2010 سورية                                         –بنك األردن  .9

  15/8/2010 بنك سورية الخليج                                             .10
 19/12/2010بنك الشرق                                                       .11
  23/1/2011 سورية                                           – فرنسبنك  .12

شرآات تأمين 
  2/7/2009الشرآة المتحدة للتأمين                                         .1
  22/4/2010 سورية                                                –آروب  .2
  21/6/2010                                       الوطنية للتأمين            .3
  5/9/2010العقيلة للتأمين التكافلي                                          .4

شرآات زراعية 
  16/4/2009 نماء          –الشرآة الهندسية الزراعية لالستثمارات  .1

   شرآات صناعية 
  15/6/2009                  الشرآة األهلية لصناعة الزيوت النباتية   .1

شرآات خدمات 
  10/3/2009الشرآة األهلية للنقل                                            .1
 10/3/2009المجموعة المتحدة للنشر واإلعالن والتسويق              .2

---------------------------------------------------------------------------  
  .  الموقع االلكتروني لسوق دمشق لألوراق المالية:صدرالم
  

 من قطاعات التجارة،  والسياحة،  والنفط ال توجد أي شرآات مدرجةه يالحظ أن
من قطاعات الزراعة والصناعة والنقل و . الغاز،  والبناء والتشييد، واالتصاالت

  .  والخدمات،  ال توجد إال شرآة واحدة ممثلة في آل منها
  

  . السبب في ذلك ندرة الشرآات المساهمة المغفلة في هذه القطاعاتكونيقد 
 تمديده سنة  وجرى2010 الذي انتهى مفعوله في 2007 لعام 61ويبدو أن المرسوم 

 39حيث تحولت   تحول إال عدد ضئيل من الشرآات العائلية ،أخرى لم يساعد على 
   3 .مساهمة مغفلة آات ،  وليس إلى شرمحدودة المسؤولية شرآة إلى مساهمة 

  
  .التمثيل األهم في سوق دمشق لألوراق المالية حاليا هو للمصارف 

  آلها مدرجةأصبحت  عشرةىاإلحد العاملةالمرخصة فالمصارف التقليدية الخاصة 
                                                 

    .   3-2 ،  ص 2010 تشرين ثاني 2،  تشرين االقتصادية "  الشرآات العائلية ورحلة البحث عن مزايا التحول ، "3
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عاملة  مصارف واحد من ثالثةومن المصارف اإلسالمية مدرج حاليا   .في السوق
 )تسيطر(تغلب سوق دمشق لألوراق المالية أن إذن ممكن القول    .في السوق

حجم وقيمة التداول في   ويتبدى ذلك بوضوح من .عليها الشرآات المصرفية
من قيمة % 93 مليار ل س أي 9 من 8.4  علىقطاع المصارف حصلفقد .  السوق
    4 .2010عام  في السوق في التداول

  
ر األسهم في سوق لذلك يمكننا القول إن ارتفاع أو انخفاض مستويات أسعا

من ربع إلى ربع أو من سنة إلى سنة (دمشق لألوراق المالية من فترة إلى أخرى 
 ال تعبر عن وال تعكس حقيقة تطور النشاط االقتصادي أو معدالت النمو )مثال

مؤشرا "آما أن تطور مؤشر السوق ال يمكن اعتباره .  االقتصادي في سورية 
اللة على اتجاهات النشاط االقتصادي المتوقعة   للد Leading Indicator" قائدا

  .  في المستقبل
  

  أداء السوق والمؤشر العام ألسعار األسهم  
آما تبين  نموا صارخا  دمشق لألوراق الماليةشهدت التعامالت في سوق

  مليون سهم 1.7 على حجم تداول 2009 عام فقد انتهى.  )2(األرقام في الجدول 
 جلسة تداول 93 صفقة تمت في 6,798 موزعة على ر ل س مليا1.66وقيمة تداول 

 3بنمو ( مليون سهم 6.88 تطور حجم التداول إلى 2010العام في .  خالل العام 
 صفقة 36,682 موزعة على ) ضعف4.45بنمو ( مليار ل س9.06بقيمة ) أضعاف

    5. جلسة تداول171 تمت في ) أضعاف4.39بنمو (
  

   2010 و 2009التداول وعدد الصفقات والجلسات في سوق دمشق لألوراق المالية في العامين تطور حجم وقيمة ):  2(جدول 
 قيمة التداول  حجم التداول  نوع التداول  

  مليون 
    ل س 

  عدد  عدد الصفقات 
 جلسات 
 التداول 

  مؤشر بنك 
 عودة نهاية 

  العام 

  مؤشر السوق
 DWX نهاية  

 العام 
      93  6,798  1,662.7  1,704,379  2009الصفقات العادية 
      171  36,675  7,541.4  5,769,552  2010الصفقات العادية 

        7  1,522.6  201061,116,060الصفقات الضخمة 
    178.25  93  6,798  1,662.7  1,704,379  2009مجموع الصفقات 
  1,719.04  311.33  171  36,682  9,064.0  6,885,612  2010مجموع الصفقات 

   .2009ال توجد صفقات ضخمة في .  قع االلكتروني لسوق دمشق لألوراق المالية ،  معلومات السوق والتداول   المو:المصدر 
  

 مليار 61 من Market Capitalizationوتطورت قيمة الرسملة السوقية 
7 .%136 ، مرتفعة بنسبة 2010 مليار ل س في 144 إلى 2009ل س في 

                                                 
   . 2011 آانون الثاني 4،   تشرين االقتصادية " منها للمصارف % 93 مليارات قيمة التداول 9  "4
 2011وفي شباط  .  2010/ 1/7 جلسات تداول في 4 ثم إلى 2009 جلسات في 3 إلى 2 ازداد عدد جلسات التداول األسبوعية من  5

.    جلسات أسبوعية 5ازداد عدد جلسات التداول إلى 
،دليل الصفقات الضخمة6 التي تكون بأنها تلك الصفقة الضخمة على سهم ما  المادة التاسعة، يعرف ، سوق دمشق لألوراق المالية  

أسعار الصفقات الضخمة .  دقيقة فقط15يتم تنفيذ هذه الصفقات بعد فترة التداول المستمر ولمدة . قيمتها عشرة ماليين ل س آحد أدنى
  المتعلقةآما أن آافة التحويالت النقدية الخاصة بالتسويات المالية . ،  لكنها ال تؤثر على السعر المرجعي%3 -+خاضعة للقيود السعرية 

  .  بالصفقات الضخمة تتم بين الوسطاء وعمالئهم خارج نطاق عمل السوق ومرآز المقاصة والحفظ المرآزي
.  موقع سوق دمشق لألوراق المالية 7
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طبيق منذ أول يوم تداول في سوق  الذي صمم ووضع في التمؤشر بنك عودة
،  أي  نقطة178.25 إلى 100 من 2009ارتفع في عام دمشق لألوراق المالية 

 امعوفي ).  آل شهر% 7.82وسطيا  (ة أشهرعشرفي % 78.25بنسبة زيادة 
% 75بنسبة ، أي  نقطة311.33 إلى 177.95ارتفع مؤشر بنك عودة من   2010

     8).شهريا% 6.24سطيا و( شهر 12في 
  

الذي وضع في التطبيق  DWX مؤشر سوق دمشق لألوراق الماليةأما 
 نقطة 1,719.04 إلى 1,000ارتفع من  ،  فقد4/1/2010اعتبارا من جلسة تداول 

 وتعتبر هذه من   9).شهريا% 6وسطيا  (%72بنسبة ، أي 30/12/2010في 
صاديات العالم   حيث ما زالت اقتأعلى معدالت نمو مؤشرات البورصة في العالم ،

تعاني من تباطؤ في معدالت النمو االقتصادي ، معدالت بطالة عالية ،  وضعف في 
،  بفعل التأثيرات السلبية لألزمة المالية العالمية والمصرفية  األنظمة المالية

،  وما سببته من آساد اقتصادي لم يشهد العالم مثله منذ ثالثينات 2008-2009
إلى ذلك أزمة عجوزات الموازنة وتفاقم الديون السيادية يضاف .  الكساد الكبير 

  . وعدم المقدرة على السداد في بعض دول االتحاد األوربي 
  

عرض فيما يلي قيم ونسب التغير في مؤشرات أسواق األسهم العربية ستن
   10.لمقارنةلالستئناس وا 2010واألجنبية في عام 

 . نقطة722إلى % 9.73ارتفعت بنسبة البورصة المصرية  •
 .  نقطة6,620.75 إلى %7.80ارتفعت بنسبة بورصة السعودية  •
 .  نقطة5,318 إلى %4.61 –انخفضت بنسبة بورصة عمان  •
 .   نقطة1,630.52 إلى %9.6 –انخفضت بنسبة بورصة دبي  •
   .  %17.5 ارتفع بنسبة S&P 500 مؤشر •

  

    Market التصحيحيةالسوق حرآة  هنا إلى ال بد من اإلشارةو
Correction  النصف األول من  وشباطشهر ثاني والمنذ أواخر آانون حدثت التي

 1,629.21شباط إلى نهاية ي  فDWXتراجع مؤشر السوق   فقد .2011آذار 
إلى آما تراجع المؤشر .  2010هاية ن عن مستواه في %5.23 – بنسبة منخفضا

ه في نهاية  مستوان ع%10.42 –بنسبة منخفضا  2011آذار  17حتى  1,539.91
،  مليار ل س للتاريخ نفسه136وتراجعت قيمة الرسملة السوقية إلى . 2010

11.%5.78 –، أو ما نسبته 2010 نهاية ذ مليار ل س من8محدثة خسارة بقيمة 

  

   اإفراد يتطور أسعار األسهم 
 و 2009نقتصر في عرض تطور أسعار األسهم على ما جرى في السنتين 

 نسبة إلى أسعار إدراجها في سوق ريآببشكل ألسهم  أسعار اارتفعت.  2010

                                                 
   .دمشق لألوراق المالية مأخوذ من موقع شرآة عودة آابيتال المالية مؤشر بنك عودة لسوق  8
  . مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية مأخوذ من نشرات أسعار التداول اليومي المنشورة على موقع سوق دمشق لألوراق المالية  9

.ورة أرقام مؤشرات أسواق األسهم العربية وفرتها إدارة سوق دمشق لألوراق المالية مشك    10
 سوق دمشق لألوراق المالية،  النشرة الشهرية  . من على موقع السوق والئحة األسعار اليومية،،2011، شباط 11
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 2009ففي العام .  التاليين) 4(و ) 3( آما هو مبين في الجدولين دمشق لألوراق
حدها  في %30 بنسب عالية تتراوح ما بين المدرجة  12 األسهم ال ارتفعت أسعار

وفي .  دة للمجموعة المتححدها األعلىفي % 210  للشرآة األهلية للنقل، واألدنى
 . سهم مدرجة وتراجعت أسعار سهمين19 من 17 ارتفعت أسعار 2010عام 

 للشرآة حدها األدنى في %6.43تراوحت نسب االرتفاع في أسعار األسهم ما بين 
الشرآتين أما .  حدها األعلى  لبنك بيبلوس سورية في %135.65و األهلية للنقل 

و % 14.32-لصناعة الزيوت النباتية  فكانتا األهلية التي تراجعت أسعار أسهمهما
  % .  25.65-المجموعة المتحدة 

  

 آان من الممكن أنأن نسب ارتفاع أسعار األسهم تجدر اإلشارة هنا إلى 
 بشكل منتظمنفذه تالذي سهم  للتخفيض السعر المرجعيب هاتعديلتكون أعلى لوال 

 Cashرباح نقدية أ بتوزيععند قيام الشرآات إدارة سوق دمشق لألوراق المالية 
Dividends  توزيع أرباح بشكل أسهم فيها مثل حدوث تغييرات رأسمالية  أو 

Stock Dividends أجرت إدارة وقد  . زيادة الرأسمال بإصدارات أسهم جديدة و
   . 2010السوق تخفيضا للسعر المرجعي لثمانية بنوك في 

   
 2009 لألوراق المالية وحجم وقيمة التداول وعدد الصفقات في عام تطور أسعار األسهم المدرجة في سوق دمشق) :  3(جدول 
  اسم   الرمز

  الشرآة 
  وتاريخسعر السوق 

  اإلدراج 
  ل س 

سعر إغالق 
2009   
  ل س 

نسبة 
  %التغير 

حجم 
   لالتداو

#  

قيمة 
التداول 
  مليون 
  ل س

عدد 
  الصفقات 

ARBS  بنك العربي
  سورية 

  720 نظامي 
09/3/10  

1,116.00  55.00  87,030  103.66  553  

BASY  1,380 نظامي   بنك عودة سورية  
09/3/10  

1,914.00  38.70  20,730  32.42  177  

BBSF   بنك بيمو
السعودي 
  الفرنسي 

  915 نظامي 
09/3/10  

1,607.00  75.63  49,670  58.80  140  

BSO  بنك سورية
  والمهجر

  700 نظامي 
09/3/10  

1,118.84  59.83  271,269  294.21  1,140  

IBTF  البنك الدولي
  للتجارة والتمويل 

  850 نظامي 
09/4/2  

1,400.00  64.71  80,142  108.05  454  

UG  المجموعة
  المتحدة

  170 نظامي 
09/3/10  

572.00  210.00  27,042  10.84  318  

UIC  610 نظامي   المتحدة للتأمين  
09/7/2  

883.00  44.75  21,370  17.83  177  

AHT  900  موازي  األهلية للنقل  
09/3/10  

1,173.00  30.33  11,266  14.05  128  

AVOC  األهلية لصناعة
  الزيوت النباتية 

  500  موازي
09/6/15  

691.86  38.37  287,038  201.26  1,021  

BBS  بنك بيبلوس
  سورية 

  575  موازي
09/12/22  

  0  0  0  0  ال تداول

NAMA  الهندسية
الزراعية 

  لالستثمارات

  400 موازي 
09/4/16  

704.00  76.00  25,774  18.23  211  

SIIB  بنك سورية
  الدولي اإلسالمي 

  550 موازي 
09/6/4  

1,091.73  98.50  823,048  803.37  2,479  

  الموقع االلكتروني لسوق دمشق لألوراق المالية ،  معلومات السوق والتداول ، أداء الشرآات المدرجة في سوق دمشق :المصدر 
  .31/12/2009-10/3/2009لألوراق المالية ما بين 
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 2010تطور أسعار األسهم المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية وحجم وقيمة التداول وعدد الصفقات في عام ) :  4(جدول 
  اسم   الرمز

  الشرآة 
سعر   السوق 

  وتاريخ
  اإلدراج
  ل س 

سعر 
إغالق 
2009   
  ل س 

سعر 
إغالق 
2010  
  ل س

نسبة 
التغير 

%  

  حجم 
  التداول

#   

قيمة 
 التداول
  مليون
   ل س

عدد 
 الصفقات 

#  

ARBS  بنك العربي
  سورية 

  2,135  290.97  200,976  39.58  1,557.75  1,116.00  720  نظامي 

AROP   أروب
  سورية

  640  نظامي 
10/4/22  

  921.15  43.93  7,980  6.85  58  

AVOC  األهلية
لصناعة 
الزيوت 
  النباتية 

  2,969  387.97  592,752  14.32-  592.82  691.86  500  نظامي 

BASY  بنك عودة
  سورية 

  883  424.28  156,969  42.11  2,720.00  1,914.00  1,380  نظامي 

BBSF   بنك بيمو
السعودي 
  الفرنسي 

  1,667  356.00  187,674  11.73  1,795.50  1,607.00  915  نظامي 

BSO  بنك سورية
  والمهجر

  2,016  1561.27  956,919  40.77  1,575.00  1,118.84  700  نظامي 

IBTF  البنك الدولي
للتجارة 

  والتمويل 

  4,636  1,073.76  725,016  7.49  1,504.89  1,400.00  850  نظامي 

NIC  الوطنية
  للتأمين

  670  نظامي 
10/6/21  

  935.00  39.55  13,291  11.80  124  

UG  المجموعة
  المتحدة

  821  35.33  69,834  25.65-  391.80  527.00  170  نظامي 

UIC  المتحدة
  للتأمين 

  277  38.82  40,415  13.02  998.00  883.00  610  مي نظا

AHT  موازي األهلية للنقل-
  آ

900  1,173.00  1,248.45  6.43  54,160  65.27  634  

ATI  العقيلة
  للتأمين 

-موازي
  آ

570  
10/9/5  

  875.95  53.67  90,312  80.31  502  

BBS  بنك بيبلوس
  سورية 

-موازي
  آ

  234  224.02  272,137  135.65  1,355.00  ال تداول  575

BOJS  بنك األردن
  سورية 

-موازي
  آ

600  
10/7/4  

  1,136.73  89.45  300,111  291.23  1,117  

NAMA  الهندسية
الزراعية 

  لالستثمارات

-موازي
  آ 

400  704.00  856.94  21.72  60,747  49.77  437  

SHRQ موازي  بنك الشرق-
  آ

1,000  
10/12/19  

  0  0  0    ال تداول  

SIIB  بنك سورية
 الدولي

  اإلسالمي 

-موازي
  آ 

550  1,091.73  1,581.63  44.87  1,743,992  2,492.36  11,768  

QNBS  بنك قطر
الوطني 
  سورية 

-موازي
  ب

471.19  
10/4/26  

  844.82  79.29  1,405,835  1,670.13  6,374  

SGB  بنك سورية
  الخليج 

-موازي
  ب

445.52  
10/8/15  

  711.50  59.70  6,492  3.82  30  

  
   االلكتروني لسوق دمشق لألوراق المالية ،  معلومات السوق والتداول ،  أداء الشرآات المدرجة في سوق دمشق  الموقع:المصدر 

  
  
  
  

 6



مقتصرين  2009في العام  اتطور أسعار األسهم إفراد يعرض فيما يلي ستن
 وألنه يمكن هي السوق آونها  القطاع المصرفيعلى أسهم) عن قصد (انتقائيا

    .األعلى إلى األدنىوبترتيب تسلسل النسب من  بينها، فيما إجراء مقارنات
   

 6  في%98.50بنسبة  سورية الدولي اإلسالميارتفع سعر سهم  •
 ألف 823 على حجم تداول  ل س،1,091.73إلى  550 من أشهر

 .  مليون ل س803سهم وقيمة تداول 
 10 في %75.63بنسبة  بيمو السعودي الفرنسيارتفع سعر سهم  •

 ألف سهم 49.7، على حجم تداول  ل س1,607 إلى 915 من أشهر
 .  مليون ل س59وقيمة تداول 

 9 في %64.71بنسبة  الدولي للتجارة والتمويلارتفع سعر سهم  •
  ألف سهم  80، على حجم تداول  ل س1,400إلى  850 من أشهر

  . .  مليون ل س108     وقيمة تداول 
   أشهر10في  %59.83بنسبة  سورية والمهجرارتفع سعر سهم  •

   ألف سهم  271.3، على حجم تداول  ل س1,118.84لى  إ700     من 
  .  مليون ل س32     وقيمة تداول 

 من  أشهر10في  %55 بنسبة  سورية-العربي ارتفع سعر سهم  •
 ألف سهم وقيمة تداول 87، على حجم تداول  ل س1,116 إلى 720
 .  مليون ل س104

 من  أشهر10 في %38.70نسبة  ب سورية–عودة ارتفع سعر سهم  •
 ألف سهم وقيمة 20.7، على حجم تداول  ل س1,914إلى  1,380
 .  مليون ل س32تداول 

  
بنسب أعلى وأآثر المصارف أسعار أسهم ت تطور 2010ي العام ف

  .   األعلى إلى األدنى منآما هو مبين أدناه بترتيب تسلسل النسب دراماتيكية 
  

  شهر12 في %135.65بنسبة  رية سو– بيبلوسارتفع سعر سهم  •
 ألف سهم وقيمة 272، على حجم تداول  ل س1,355إلى  575من 

  .  مليون ل س224تداول 
 من  أشهر6 في %89.45بنسبة   سورية– األردنارتفع سعر سهم  •

 ألف سهم وقيمة 300، على حجم تداول  ل س1,136.73 إلى 600
 .  مليون ل س291تداول 

 8 في %79.29بنسبة   سورية– طنيقطر الوارتفع سعر سهم  •
 1,406، على حجم تداول  ل س844.82إلى  471.19من  أشهر

  .  مليون ل س1,670ألف سهم وقيمة تداول 
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 من  شهر4.5 في %59.70بنسبة   والخليجسوريةارتفع سعر سهم  •
 ألف سهم وقيمة 6.5، على حجم تداول  ل س711.50لى  إ445.52

 .  مليون ل س4تداول 
 12 في %44.87بنسبة   الدولي اإلسالميسوريةعر سهم ارتفع س •

، على حجم تداول  ل س1,581.63إلى  1,091.73 من شهر
 .  مليون ل س2,492 ألف سهم وقيمة تداول 1,744

 من   شهر12 في %42.11بنسبة   سورية– عودةارتفع سعر سهم  •
 ألف سهم وقيمة 157، على حجم تداول  ل س 2,720إلى  1,914
  .  مليون ل س424تداول 

 من  شهر12 في %40.77بنسبة   والمهجرسوريةارتفع سعر سهم  •
 ألف سهم 957 على حجم تداول  ل س،1,575إلى  1,118.84

 .  مليون ل س1,561وقيمة تداول 
 من  شهر12 في %39.58بنسبة   سورية– العربيارتفع سعر سهم  •

 ألف سهم 201، على حجم تداول  ل س1,557.75إلى  1,116
 .  مليون ل س291مة تداول وقي

 12 في %11.73 بنسبة بيمو السعودي الفرنسيارتفع سعر سهم  •
 ألف 188، على حجم تداول  ل س1,795.50إلى  1,607 من شهر

 .  مليون ل س356سهم وقيمة تداول 
 12 في %7.49بنسبة  الدولي للتجارة والتمويلارتفع سعر سهم  •

 ألف 725جم تداول ، على ح ل س1,504.89إلى  1,400 من شهر
 .  مليون ل س1,074سهم وقيمة تداول 

 الذي أدرج بنك الشرق  سهم  سعر علىمؤثر لم يجري أي تداول •
 . ل س1,000 بسعر إدراج 19/12/2010بتاريخ 

الذي أدرج في بتاريخ فرنسبنك آذلك لم يجري أي تداول على سهم  •
  12.  ل س438 بسعر إدراج 23/1/2011

  
 رة ؟هل هذه األسعار مبر

هل هذه الزيادات السريعة والكبيرة في أسعار :  طرح اآلن السؤال الهام ي
 Fundamental Factorsاألسهم لها ما يبررها على ضوء العوامل الجوهرية 

، EPSاألرباح الصافية، األرباح بالسهم : المؤثرة عادة في تحديد أسعار األسهم مثل
عائد الموجودات      ا السابقة والمتوقعة، ، معدالت نموهDPSاألرباح الموزعة النقدية 

ROA ، العائد على حقوق المساهمينRONW ومضاعفات التقييم ،Valuation 
Multipliers) القيمة الدفترية، القيمة /القيمة االسمية، سعر السوق/ سعر السوق:مثل

أي مقلوبها ، وPE Ratioاألرباح بالسهم /القيمة االسمية، سعر السوق/الدفترية

                                                 
النسب محسوبة على أساس سعر إغالق السنة وسعر اإلدراج لألسهم المدرجة في آل سنة، وعلى أساس سعر إغالق السنتين   12

 .2009لألسهم التي تم إدراجها في السنة األولى 

 8



 Equityسعر السوق أو ما يدعى بمعدل رسملة الملكية /ألرباح بالسهما
Capitalization Rate - EP Ratio( ؟؟؟  

  
 عينة منتقاة من خمسة مصارفلإلجابة على هذا السؤال سيتم تحليل  

   .، وذلك لضيق الوقت2010ارتفعت أسعار أسهمها بأعلى النسب عام 
  

  أسباب ضعف آفاءة التسعير في البورصة
 Weak Price التسعيرآفاءة  ضعف  تسببعوامل مؤثرةتوجد عدة 

Efficiency نبحث أهمها فيما يلي في سوق دمشق لألوراق المالية.     
  

  :  آلية التسعير والحدود السعرية والكمية المفروضة: أوال 
 بحدود Price Limitsحدود سعريه تفرض هيئة األوراق واألسواق المالية 

سعر السهم في السوق في جلسة تداول واحدة ال يمكن على تحرك % 2 -+ 
 في وقت الحق .بهدف المحافظة على استقرار السوق ومنع المضارباتتجاوزها 

 وبعدما تبين استغالل مضاربين لهذه القواعد لمصلحتهم من خالل صفقات بكميات
ى  سهم على األقل حت200تداول يتم  نقيود آمية تشترط أ أضافت الهيئة صغيرة، 

بفترة آما سمحت للسهم عند اإلدراج . تغيير السعر المرجعي للسهميصبح باإلمكان 
، يتحدد على أثرها السعر %15 -+ يتحرك فيها السعر بحدود يمكن أن استكشافية 
قامت الهيئة في شهر %.  2 -+  للسهم ويخضع من بعدها لقيود األولالمرجعي 

،  وتحرير حرآة السعر بالكامل %3 -+  برفع الحدود السعرية إلى 2011شباط 
   13.آليا% 15في الفترة االستكشافية بإلغاء نسبة ال 

  
 في سوق يودا على آفاءة التسعيرق وضعت الحدود السعرية والكميةرأينا ب

  تعديالتحدوث ومن آفاءة السوقمن ت بشكل عام  وحّددمشق لألوراق المالية، 
  للوصول بها Speedy Stock Price Adjustments  األسهمعلى أسعارسريعة 

:مثالف.  Fair Market Values  العادلةسوققيم إلى 
  

بالتضحية آل يوم هذه القيود ) قد يكونوا حملة أسهم آبار(استغل مضاربون  .1
األدنى بيعا بحسب ما إذا آان الحد   سهم بالحد األعلى شراًء أو200ب 

بون من رفع بذلك تمكن مضار . الهدف المرجو رفع أو تخفيض السعر
 . أسعار أسهم تدريجيا ليوصلوها إلى مستويات عالية

 
 أسابيع(بقيت أسهم مدرجة حديثا من دون تداول لفترات زمنية طويلة  .2

لعدم وجود بائع أو مشتري بأسعار ضمن الحدود التي تفرضها ال ) وأشهر
                                                 

  الآما تم إلغاء نسبة، 10/2/2011 بتاريخ 28رقم بقرار هيئة األوراق واألسواق المالية % 3 – 2 رفعت الحدود السعرية من  13
خالل الفترة االستكشافية وأصبح التداول محررا  من أي قيود سعريه لتحديد السعر المرجعي األول بحسب قرار هيئة األوراق % 15

 قالصادر عن مجلس إدارة  سوق دمشق لألورا 10/2/2011  تاريخ645الذي اعتمد القرار  14/2/2011 تاريخ 30رقم المالية 
  . المالية
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 يشكل %15+سعر اإلدراج ن بأن و غير مقتنعنومساهمال %. 15 -+ 
.  أسعار أعلى وينتظرونية ليعرضوا السهم للبيععالي آفاسعر 

 يشكل %15- سعر اإلدراج ن بأنو من جهة أخرى غير مقتنعنومستثمرال
   .أسعار أدنىللتوظيف في السهم وينتظرون سعر مجدي 

  
من بيع أسهم باألسعار الرائجة لعدم ) الصغار(لم يتمكن بعض المساهمين  .3

أن األسهم ب) اجرين أو مستثمرينمت (متداولينالعتقاد وجود طلب عليها 
لتجعل %) 2بأآثر من (األسعار الرائجة عالية جدا ويجب أن تنخفض آثيرا 

 سورية عند زيادة –حدث ذلك في سهم بنك قطر الوطني  . الشراء مجديا
 حدا بهيئة األوراق المالية إلى زيادة الهامش ألسعري  ماالرأسمال األخيرة،

 الهامش األعلى على ما هو عليه تترآ و%5 إلى Limit Down األدنى
  .   في اليوم التاليذا القراره  عنعادت ثم ، 2%+

     
): ب(و ) آ(تمييع شروط اإلدراج بخلق سوقين موازيين   :ثانيا 

 13( التي تم الترخيص لها شرآات الوساطةتحت ضغط العدد الكبير من 
دة عدد الشرآات وبهدف زيادة حجم التداول في السوق عن طريق زيا) شرآة

 شروط Watering Down تمييعالمدرجة،  عمدت هيئة األوراق المالية إلى 
ال  لتمكين شرآات  بشروط إدراج مخففة)ب(و ) آ(بإحداث سوقين موازيين  اإلدراج

  .  من دخول سوق دمشق لألوراق الماليةتستوفي شروط اإلدراج في السوق النظامي
  

  :شروط اإلدراج في السوق النظامي
    ، سنوات من التشغيل على األقل3 .1
 ، مليون ل س على األقل300الرأسمال  .2
 ، على األقل300عدد المساهمين  .3
 ،من الرأسمال المدفوع على األقل% 100صافي حقوق المساهمين  .4
  ،من الرأسمال% 5تحقيق ربح صافي في آخر سنتين ماليتين ال يقل عن  .5
 %. 20عن أن ال تقل نسبة األسهم الحرة إلى اإلجمالي  .6

  
  ):آ(شروط اإلدراج في السوق الموازي 

  ، سنة واحدة من التشغيل على األقل .1
  ، مليون ل س على األقل100 الرأسمال  .2
 ، على األقل100 عدد المساهمين  .3
 ،من الرأسمال المدفوع على األقل% 90صافي حقوق المساهمين   .4
 ،%10 أن ال تقل نسبة األسهم الحرة إلى اإلجمالي عن  .5
ون التقارير المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية وتقرير   أن تك .6

  . مفتش الحسابات ال يتضمن أية تحفظات
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  ):ب(شروط اإلدراج في السوق الموازي 
 ، 1/1/2005أن تكون الشرآة استكملت إجراءات شهرها في  .1
   ، مليون ل س على األقل50الرأسمال  .2
 ، على األقل50عدد المساهمين  .3
 ،من الرأسمال المدفوع على األقل% 75صافي حقوق المساهمين  .4
 ،%10أن ال تقل نسبة األسهم الحرة إلى اإلجمالي عن  .5
أن تكون التقارير المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية وتقرير   .6

 ،مفتش الحسابات ال يتضمن أية تحفظات
 14.ة، أيهما أقلتدرج األسهم بالقيمة الدفترية أو االسمي .7

  
  :أدى ذلك إلى نتائج غير مرغوبة منها

إدراج شرآات ما زالت خاسرة وال يعرف متى تنتقل إلى مرحلة  •
 Moreمخاطر أآبر هذه الشرآات تتضمن .الربحية وتصبح منافسة

Risky االستثمار في أسهمها من مثيالتها المدرجة في السوق  عند
 ألسهم أآثر مضاربية ا هذه لذلك تعتبر مثل.شدبشروطه األ يالنظام

More Speculative Stocks.   
 
مضاربية ومخاطر االستثمار في أسهمها   أآثروألن هذه الشرآات  •

آان من المفروض أن تكون أسعار  ، من مثيالتها الرابحةأآبر
 السبب في ذلك On the low side . على الجانب األدنى ا هأسهم

 ، عادةRisk Avertersمتجنبين للخطر ال المستثمرينهو أن 
 لكن وجود مثل .خفض أسعارهاما ي عوائد أعلى عليها ايتطلبوسوف 

باالستفادة  فتح الباب واسعا أمام مضاربينهذه الشرآات في السوق 
من الحدود السعرية والكمية  للتالعب بأسعارها ورفعها إلى 

ما زالت في  بالنسبة لشرآات  أو مقبولةمستويات غير معقولة
 .  رةاخسالمرحلة 

 

أن بعض المسؤولين االقتصاديين في بلدنا معجبين  أعرف :مقارنة مع الصين
 التي قد تكون بالسياسات االقتصادية التي تتبعها الصين، لذلك سأورد هذه المعلومة

 ChiNextالهيئة الناظمة لألسواق المالية في الصين سوق  أسست  عندما .مفيدة
، وضعت له شروطا ميسرة لتمكين Shenzhenسوق  الذي يعمل آجزء من

فيما يلي شروط اإلدراج . إستراتيجية من دخول السوق شرآات ناشئة في صناعات
  :األقدم Shanghai بسوق في هذه السوق بالمقارنة

  

   iShangha شروط اإلدراج في سوق
  ، مليون يوانغ30صافي موجودات  .1
 ، سنوات متتالية من األرباح3 .2

                                                 
  . شروط اإلدراج  مبينة على موقع سوق دمشق لألوراق المالية 14
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  .يوانغ مليون 30ارباح متراآمة  .3
  

   ChiNextشروط اإلدراج في سوق 
  ، مليون يوانغ20صافي موجودات  .1
 ، سنوات متتالية من األرباح2 .2
  15.  مليون يوانغ10 متراآمة أرباح .3
  
بإدراج شرآات خاسرة آما حدث السماح  شرط الربحية وإلغاءأنه لم يتم  واالحظ
  .عندنا

  
  :غياب صناعة التحليل المالي:  ثالثا 

 التحليل المالي عن الساحة وضعف الثقافة االستثمارية غياب صناعةإن 
لدى المساهمين الصغار سمح ألسعار بعض األسهم أن ترتفع إلى مستويات غير 

إذ آيف يمكن تفسير شرآات حديثة العهد في التشغيل .   وغير معقولةمقبولة
في ومدرجة حديثا في البورصة ما زالت ترزح تحت الخسارة وأسعار أسهمها ترتفع 

السوق؟؟؟  أو شرآات لها عدة سنوات في التشغيل تتراجع أرباحها وأرباحها 
أو شرآات تتحسن ربحيتها لكن   الموزعة وأسعار أسهمها ترتفع في السوق؟؟؟

  أسعار أسهمها تتراجع؟؟؟  
  

  .ية وسنوية مدققة وتفصيليةبعالشرآات المدرجة تقوم بنشر تقارير مالية ر
بالكفاءة والموضوعية  متعاعة تحليل مالي منظمة تتوجود صنهو المفقود لكن 

 تقوم بتحليل نتائج أعمال الشرآات وتنشر نتائج وتوصيات أبحاثها في واالستقاللية
 إلى  ماسة بحاجةالمستثمرون . وسائل اإلعالم إلرشاد وتوعية وتثقيف المستثمرين

أو مساهم ليس آل مستثمر ف  .Security Analystsخدمات محللي أوراق مالية 
علم وفن االستثمار خبير في  أو ،اختصاصي في تحليل البيانات المالية للشرآات

  .  المربح اآلمن في األوراق المالية
  

 Fundamental Analysis )أو الجوهري(قوم بالتحليل المالي قد ي
 يبقى السؤال  . أو دوائر أبحاث في شرآات الوساطة، أو شرآات متخصصة،فرادأ

  مهنيالتقديم التحليل األفضلاألآبر ن هذه الجهات الثالث لديها الحافز  مأي :الهام
  ؟؟؟    موضوعياوالغير متحيز

   
  : عدم وجود مستثمرين مؤسساتيين وصناديق استثمار  :رابعا 

  مثل Institutional Investorsإن وجود مستثمرين مؤسساتيين 
 وبنوك Pension Fundsوصناديق تقاعد  Mutual Fundsصناديق استثمار 

 يعقلن استثمار ومصارف وشرآات تأمين تتعامل باألسهم في السوق الثانوي
                                                 

15 Bloomberg Business week, November 22-28, 2010, page 59  
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  ذلك أن .التوظيف واتجاه ومستوى وسرعة التغير في األسعار في البورصة
يقوم بها  باألوراق المالية في مثل هذه المؤسسات قرارات االستثمار والمتاجرة

يحصلون على اء الشرآات المدرجة، متخصصون مطلعون على دقائق األمور في أد
لهم ،  بسرعة يحللون وقعها على األسعارآنيا، الشرآات وإفصاحالمعلومات 

، تنبؤات علمية حول األداء المستقبلي للشرآاتخبرة سابقة وتوقعاتهم المبنية على 
  .  تحليلالبحث وفي المكثف جهد ب  القيامبعدويتخذون قرارات التداول باألسهم 

  
حتى اآلن مستثمرين مؤسساتيين من هذا النوع في أسواق ال يوجد 

  .   الرأسمال في سورية
  

  :عدم إجراء زيادات الرأسمال بطريقة توزيع حقوق اآتتاب  :خامسا 
 تلزم الشرآات المساهمة بتوزيع  وقواعدتشريعاتأنظمة وأدى عدم وجود 

اق خسائر حقوق اآتتاب عند زيادة رأسمالها بإصدارات أسهم جديدة إلى إلح
 فحقوق   . في االآتتاب في أسهم إضافيةالغير قادرين والغير راغبينبالمساهمين 
تحل به الخسارة التي  تعوض للمساهم الصغير عند بيعهاو ، قيمةي ذاتاالآتتاب ه

بسبب ازدياد عدد األسهم وانحالل األرباح  من انخفاض سعر السهم في السوق
وقد بدا ذلك واضحا في زيادة  .Dilution of Earnings per Share بالسهم

 إلى ثالثة أضعاف مؤخرا عندما آان يحق للمساهم قطر الوطني سورية بنكرأسمال 
،  ل س100,000 بقيمة  سهم إضافية200 سهم أن يستثمر ب 100الصغير مالك 

هذه   .فإذا لم يفعل تحققت له خسارة ناتجة عن التراجع في سعر السهم في السوق
بتوزيع حقوق اآتتاب قابلة للبيع ) تعويضها( من الممكن تالفيها الخسارة آان

      .لمساهمين آخرين راغبين وقادرين على توسيع نسبة مساهمتهم
  

لفت نظر هيئة األوراق واألسواق المالية السورية إلى ذلك في أقدمت على 
بحساب ، حيث قمت )ملحق آ( 22/11/2010 بتاريخ جريدة الثورة مقالة نشرت في

 ل س مساوية 662فكانت المناسبة   مستعمال المعادلةالقيمة النظرية لحق االآتتاب
 الهيئة هذه   تدارآت 16.تماما للخسارة الناتجة عن االنخفاض في قيمة السهم

التنازل عن حقوق "فطلعت علينا بمفهوم جديد سمته  ،بطريقة مضللةالمسألة ولكن 
فترة زمنية للتنازل عن حقوق االآتتاب تسبق فترة خصصت الهيئة ".  االآتتاب

، )2011شباط ( سورية –البنك العربي   زيادة رأسمالتيفي حالحصل االآتتاب آما 
ويالحظ أن اإلفصاح عن ).  2011  نيسان-آذار (بنك سورية الدولي اإلسالميو

 في إجراءات االآتتاب على موقع الهيئة واإلعالن عن الدعوة لالآتتاب المنشور
التنازل عن حقوق  "  البنكين تستعمل ذات المفهوم الخاطئ قبلالصحف من

  ". االآتتاب
  

                                                 
جريدة " حتى ال تضيع ثروات المساهمين الصغار في البنوك بزيادات الرأسمال،: توزيع حقوق اآتتاب" محمد أيمن عزت الميداني،  16

 .   2 ، صفحة 22/11/2010 تاريخ 14378 العدد الثورة،
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لعله من المستغرب أن تبتدع هيئة األوراق واألسواق المالية هكذا مفهوم 
أنها الجهة المولج بها مسؤولية حماية حقوق علما . خاطئ ومضلل في آن

وألنها ." بيع"وإنما " تنازل"ت ليسفالعملية   . خاصة الصغار منهم،المستثمرين
هو " مؤشر لسعر حق االآتتاب" تنشر على المأل  آذلك آان األحرى بالهيئة أن

التي تحتسب بمعادلة محددة ليست معروفة بالضرورة لكل " قيمته النظرية"
لحق االآتتاب " سعر السوق"بالطبع  . صينتمساهم صغير أو آبير من غير المخ

تم   17.بحسب العرض والطلب) زيادة أو نقصانا(لنظرية يحدد حول هذه القيمة ا
بنك بيمو السعودي زيادة رأسمال الدعوة إلى االآتتاب في استدراك هذه المسألة في 

 " االآتتابقيمة حق"، لكن 7/3/2011 بتاريخالمعلن عنها في الصحف الفرنسي 
  . ل س 963.3 عوضا عن 244.5ويجب أن تكون غير دقيقة المذآورة في اإلعالن

  
آما هو معلن في زيادة رأسمال هذه البنوك " إجراءات االآتتاب"آذلك فإن 
هذا .  هامعا إلى أي أحد فروع البنك إلتمامطرفي عملية التنازل تتطلب أن يتقدم 

 بعضهما بعضا إذا آانا من )البائع والمشتري(الطرفين يطرح السؤال آيف يجد 
لمساهمين في آل بنك ال يعرف بعضهم خارج العائلة الواحدة؟؟؟  فهناك مئات ا

لذلك آان من األجدر أن تدرج هذه الحقوق إما على نظام تداول آومبيوتر .  بعضا
داخلي في البنك المصدِّر أو في سوق دمشق لألوراق المالية،  وذلك بحسب نظام 

 ةبالضرور السوق المعروف الذي يجمع البائع والمشتري من دون أن يعرف
 في "تعليمات التعامل بحقوق أفضلية االآتتاب" الهيئةصدرت أ.  بعضهم بعضا

18 . تأخذ هذه النقاط بعين االعتبار1/3/2011

     
  :زيادات رأسمال المصارف: سادسا 

 على DPS توزيعات األرباح النقدية زيادات رأسمال المصارفابتلعت 
 فخفضت ربحية المصار، ستبدلتها بتوزيع أرباح بشكل أسهماالمساهمين،  

زادت مستويات السيولة الفائضة لدي ، EPS & RONWبحسب معياري 
أطاحت باألرباح   المصارف إلى االنخفاض، أسهمأسعاردفعت  المصارف،

    .السوق نحو التراجعقادت الرأسمالية المحققة في أسعار أسهم المصارف، و
  

 زيادات آبيرة في رأسمال 2010 لعام 3أوجب القانون رقم  :حليل التفي
 مليار 10 إلى 1.5  فالمصارف التقليدية توَّّجب عليها زيادة رأسمالها من .لمصارفا

أما المصارف اإلسالمية فتّوجب عليها ).  ضعف6.67% (667ل س، أي بنسبة 
وأعطيت ).  أضعاف3% (300 مليار ل س، أي بنسبة 15لى  إ5لها من زيادة رأسما
لتسوية أوضاعها مع هذا  2012 تنتهي في عام  فقطسنوات ةثالثمهلة المصارف 

  . القانون
                                                 

تعترف هذه . 1/3/2001بتاريخ " تعليمات التعامل بحقوق األفضلية باالآتتاب"أصدرت هيئة األوراق واألسواق المالية السورية  17
 االآتتاب لها قيمة، وأنها قابلة للتداول، وتدرج حكما في سوق دمشق لألوراق المالية للشرآات المدرجة التي تقوم التعليمات بأن حقوق

لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة . بزيادة رأسمالها،  وأن السعر االفتتاحي لحق االآتتاب تحدده تعليمات سوق دمشق لألوراق المالية
  . األسواق المالية، قسم القوانين واألنظمةهيئة األوراق و االنترنت لموقع

  .  أعاله15نشير إلى المالحظة  18
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عدة نتائج في غير مصلحة أدت زيادات الرأسمال الفعلية في المصارف إلى 

إلى بعض النتائج الغير أول من أشار وآنت .  في المصارفالمساهمين الصغار
 12/1/2010تاريخ   جريدة تشرين فيإيجابية لهذا القانون في مقالة نشرت

قد يكون من المفيد التذآير ببعض هذه    19.ر القانونبعيد صدو )الملحق ب(
  :السلبيات على سبيل المثال ال الحصر

  
 على المساهمين في Cash Dividends األرباح النقديةتوزيعات أوقفت  .1

على القيمة % 12-10وصلت نسبتها إلى ما بين معظم البنوك بعد أن 
 ل س 60 و 50ة ك التي آانت توزع أرباح نقدية بقيمفي البنو االسمية
وآان الكثير من المساهمين، الصغار منهم خاصة، ينتظر .  للسهم

األرباح النقدية السنوية ليعتاش منها،  علما أنها آانت أحد األسباب 
  . الرئيسية لتوظيف مدخراتهم في أسهم البنوك أصال

 
 Stock أرباح بشكل أسهمتم استبدال توزيع األرباح النقدية بتوزيع  .2

Dividends ترسمل األرباح المحتجزة  Retained Earningsوفر   وت
وعندما لم .  ضخ رساميل جديدة في البنوكالشرآاء االستراتيجيين  على

 إلى المستويات يكن لدى البنوك أرباح محتجزة آافية لزيادة الرأسمال
 New  إصدارات أسهم جديدة البنوك إلىلجأتالمستهدفة مرحليا، 

Stock Issuesتضخم أعداد في الحالتين أدى ذلك إلى .  االسمية بالقيمة
 Dilution  تأثير انحالل األرباح بالسهماألسهم وتراجع أسعارها بسبب

of Earnings per Share  .  
  

. RONW وال EPSتراجعت ربحية المصارف قياسا على معياري ال  .3
 بنفس نسبة  الصافيةعدم زيادة األرباحناتج عن  EPSاالنخفاض في 

فيعود  RONWاالنخفاض في أما .   عدد األسهم في المدى القصيرزيادة
 حقوق المساهمين بنسب أآبر بكثير من الزيادة في األرباحإلى تضخم 

 .   في المدى القصيرالصافية 
  

بالمساهمين الصغار ) خسائر(صدارات األسهم الجديدة ألحقت ضررا إ .4
أو ( استثمارهم الذين ليست لديهم القدرة المالية أو الرغبة بزيادة

ما التي  Banks' Equityفي ملكية البنوك ) Exposure تورطهم
 أو ألسباب تنويع حقيبة االستثمار ، يعاني من الخسارة بعضهازال

ن ي  فإذا لم يقم هؤالء المستثمر.والتخفيف من الترآيز على أسهم البنوك
 ظل فيباالآتتاب بما يستحق لهم من أسهم جديدة، تحققت لهم الخسائر 

                                                 
  .12/1/2010 بتاريخ تشرين االقتصادية في مقالة نشرت في جريدة 2010 /3 آنت قد نوهت إلى النتائج الغير ايجابية للقانون 19
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غياب نظام ملزم للشرآات المساهمة بتوزيع حقوق اآتتاب قابلة 
 .  للتداول

  
انحالل  ن همالسببي حرآة تراجع في أسعار أسهم البنوكبدأت إجماال  .5

البيع االضطراري لتأمين سيولة لالآتتاب في أسهم  و،األرباح بالسهم
ون  ما أثر على تراجع السوق بصورة عامة نظرا لك،زيادات الرأسمال

تقود  (Dominate the Stock Marketأسهم المصارف تسيطر على 
 ). السوق

  
وازدادت سيولة المصارف على ، أيدي الناسسيولة من الحبت س .6

سيولتها الفائضة السابقة، وتحولت فوائض السيولة إلى خزائن 
المصرف المرآزي آما يتبين من تراآم األموال في حسابات المصارف 

 .  المرآزيالجارية في المصرف 
  

  المبالغ المودعة في الحساب الجاري  للمعلومات قمت بحساب إجمالي     
       للمصارف التقليدية الخاصة في مصرف سورية المرآزي في نهاية 

   مليار ل س، تمثل سيولة 59.32، فبلغ حجمها 2010     الربع الثالث 
  هذا الرقمإلى أن تجدر اإلشارة ألهمية بيان ا ل.      فائضة لدى المصارف

  هذه لموجودات المن إجمالي % 12إجمالي الودائع و من% 15     يمثل 
  . الفترة المصارف في تلك     

  
   ،            وشكرا لحسن استماعكم                                       

 
   .ميدانيمحمد أيمن عزت ال.                                                      د

                                        
                                  22/3/2011
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  )آ(ملحق 
ثروات المساهمين الصغار ضيع حتى ال ت:  حقوق اآتتابتوزيع 

  في البنوك بزيادات  الرأسمال
  إعداد 

  محمد أيمن عزت الميداني .  د 
  ومصارفاستشاري تمويل واستثمار وأسواق مالية 

   2010 تشرين ثاني 22 بتاريخ  وعلى موقع سيرياستيبسنشرت في جريدة الثورة
  

 مليار ل س موزعة 10 سورية زيادة رأسماله ب -يعتزم بنك قطر الوطني 
تمثل هذه الزيادة .   ل س للسهم 500 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية 20على 

 5البالغ ) 30/9/2010آما في (لي على الرأسمال المدفوع الحا% 200إضافة بنسبة 
وآان قد .   ماليين سهم قائم حاليا وبنفس القيمة االسمية 10مليار ل س والمقسم على 

 القاضي بزيادة الحد األدنى لرأسمال البنوك 3 القانون رقم 4/1/2010صدر في 
 مليار ل س خالل مهلة ثالث 15 مليار ل س واإلسالمية إلى 10التجارية إلى 

بنك قطر الوطني سورية يرغب برفع رأسماله إلى مستوى يبدو أن لكن .  سنوات 
  ؟؟؟  !!! مليار ل س 15أعلى من الحد األدنى المطلوب ليصل إلى 

   
 أو ما سهمين جديدين لكل سهم واحد قديم  قائم ،هذه الزيادة تأخذ شكل 

  . يدسهم جد 1 -إلى  –نصف سهم قديم  بنسبة  Shares Issueإصدار أسهم يسمى 
لتدوير  سهم جديد 2  – إلى –ويمكن التعبير عن النسبة أيضا ب  واحد سهم قديم  

  .   األرقام
  

  انخفاض سعر السهم في السوق
 إلى  ثالث مرات سوريةستؤدي عملية مضاعفة رأسمال بنك قطر الوطني

 ما ينتج عنه Dilution of Earnings per Shareانحالل في األرباح بالسهم 
محمد جليالتي المدير التنفيذي . وقد بين د.  ي سعر السهم في السوق انخفاض ف

 هذه الخسارة في إيضاح نشر حساب ومقدارطريقة  لسوق دمشق لألوراق المالية
 جريدة  وفيجريدة الوطن نقال عن 11/11/2010 في  سيريا ستيبسعلى موقع
مية االآتتاب في جليالتي المساهمين بأه. وقد نصح د .  14/11/2010 تاريخ تشرين

  .   زيادة الرأسمال حتى ال يتعرضوا للخسارة 
  

وبالفعل أعلنت إدارة سوق دمشق لألوراق المالية عن تخفيض سعر سهم بنك 
بغض ( 11/11/2010 إغالق جلسة الخميس  ل س1,493 قطر الوطني سورية من

رجعي ،  ليصبح السعر الم )النظر عن آيف ولماذا وصل سعر السهم لهذا المستوى
 ،  آما نشر في 14/11/2010 ابتداء من جلسة تداول يوم األحد  ل س831 للسهم 

بذلك يكون قد حدث انخفاض في سعر السهم  .  15/11/2010 تاريخ جريدة الثورة 
 14 و 11 فيما بين يومي الخميس واألحد  %44.34 ،  ونسبة  ل س662بقيمة 
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ني في جلسة تداول األحد  وقد افتتح سعر سهم بنك قطر الوط .  11/2010/
 ل س أعلى سعر و 830 ل س ،  وتم تداوله على 814.5  على 14/11/2010

 من السعر أي بأقل ل س ،  815.45 ل س أدنى سعر وأغلق على سعر 814.5
  % .  1.87 ل س ونسبة 15.55المرجعي ب  

  
  خسارة المساهمين 

الذين ال يمارسوا االنخفاض في سعر السهم يمثل خسارة لثروة المساهمين   
   سهم مثال 100فالمساهم الصغير الذي يملك .  حقهم باالآتتاب في زيادة الرأسمال 

 ل س من قيمة أسهمه في بنك قطر الوطني سورية ،  آما هو مبين 66,200يخسر 
  :فيما يلي 

  ل س  149,300 = ل س 1,493×100#  = 11/11/2010قيمة األسهم في السوق 
   ل س 83,100=  ل س 831 × 100# =  المرجعي المعدل قيمة األسهم بالسعر

  .   ل س 66,200 -=  149,300  – 83,100=  خسارة المساهم الذي ال يكتتب 
  

 في حق االآتتابعلى ممارسة محمد جليالتي بحض المساهمين . وقد أحسن د
ر زيادات الرأسمال التي تقوم بها المصارف هذه األيام حتى ال يخسروا نظرا ألن سع

  .  السهم سوف ينخفض بعد الزيادة في الرأسمال 
  

جليالتي على طرحه آليا من حيث خسارة المساهم جزءا مهما من . أوافق د
لكنه ال بد من .  ثروته إذا لم يقم بممارسة حق االآتتاب في األسهم الجديدة للمصرف 

  :   ثال  م .مقدرة أو رغبة المساهم في االآتتابإثارة عدد من التساؤالت حول 
  

 وال تتوفر  آان المساهم مستثمرا صغيرا ذو إمكانيات مالية محدودةلوماذا  •
  ؟  له السيولة المادية لالآتتاب

 آان لدى المستثمر مساهمات صغيرة في عدد من البنوك التقليدية لوماذا   •
واإلسالمية ،  علما أن آافة البنوك ستقوم بزيادة رساميلها تنفيذا للقانون 

 التي منحها 2012-2010 في نفس فترة المهلة الزمنية 2010م  عا3رقم 
يسير على المساهم ليس بالالقانون للمصارف، ما قد يشكل عبئا ماليا 

 الصغير؟ 
ك ما ماذا إذا لم يرغب المستثمر في االآتتاب بزيادات الرأسمال في بنو  •

من بينها قطر الوطني مصارف تجارية  3 (30/9/2010زالت خاسرة حتى 
 ؟ انكشافه على هذه المصارف حتى ال يعمق ) ومصرف إسالميورية ، س

  
أال توجد طريقة أو أسلوب أو تقنية في اإلدارة :  السؤال األهم هو   •

 حماية المساهم الغير قادر ماليا أو الغير راغب منمكن تالتمويلية للشرآات 
ققة في ممارسة حق االآتتاب في أسهم جديدة وتعويضه عن الخسارة المح

    التي قد تلحق به في المدى القصير ؟
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 Subscription Rightsحقوق االآتتاب 

هيئة األوراق واألسواق المالية " أن تقوم قة هيي  والطر.الجواب هو نعم 
بتوزيع حقوق "رأسمالها  إلزام الشرآات والبنوك التي تزمع زيادةب "السورية
الفارق ما بين  تكتسبها من  ماليةةهذه الحقوق لها قيم.   على المساهمين "اآتتاب

سعر السهم في السوق وسعر االآتتاب في األسهم الجديدة وعدد حقوق االآتتاب 
فإذا قام المساهم الصغير الغير راغب أو الغير .  المطلوبة لالآتتاب في أسهم جديدة 

قادر على االآتتاب ببيع هذه الحقوق للمساهم الراغب والقادر على توسيع نسبة 
اهمته والمستعد لدفع ثمن ذلك ،  فإن حصيلة بيعها تعوضه عن الخسارة في مس

 Win / Win situation........بذلك يكون الجميع راضي ورابح.  سعر السهم 
for all .   
  

لنفترض أن بنك قطر الوطني سورية يطبق هذه الطريقة ويقوم بتوزيع حق 
في هذه الحالة .   ماليين سهم 10غة اآتتاب واحد لكل من األسهم القائمة حاليا البال

من األسهم  سهمينفي بحق واحد لالآتتاب  يكون من المطلوب أن يتقدم آل مساهم
    . ،  أي النصف 2 إلى 1هي  حيث أن النسبة الجديدة ، 

    
  تاريخ سجل المساهمين المحدد لمستحقي حقوق االآتتاب 

قوق االآتتاب عليهم  يحدد تاريخ سجل المساهمين الذين يستحقون توزيع ح
Date of Record   وتستمر فترة االآتتاب  . بيومين عمل قبل بداية فترة االآتتاب

  . شهر من الزمن على مدى
  

  تاريخ استحقاق حقوق االآتتاب 
 لمساهم آخر بأي وقت يمارس حقوق االآتتاب أو يبيعهايمكن للمساهم أن 

في ) ينتهي مفعولها(حقوق االآتتاب وتستحق .  خالل فترة الشهر المحددة لالآتتاب 
  . نهاية هذا الشهر 

  
  قيمة حق االآتتاب 

 لم يرغب مساهم أو لم يتمكن ألسباب مالية فإذا.  لحقوق االآتتاب قيمة 
من االآتتاب في األسهم الجديدة ،  فإنه يستطيع بيع حقوق ) ضيق ذات الحال(

يتم التعويض لهذا المساهم  بذلك.  االآتتاب التي تستحق له إلى مساهمين آخرين 
 التي سيتعرض لها من جراء انحالل األرباح بالسهم وتدني عن الخسارة الرأسمالية

  .   مليون سهم جديد 20سعر السهم في السوق نتيجة إصدار 
  

قيمة (من الفارق ما بين سعر االآتتاب لحق االآتتاب   القيمة النظريةتحتسب
مقسما على عدد )  ل س1,493( في السوق وسعر السهم السائد)  ل س500اسمية 
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تستعمل .  زائد واحد ) 0.5(الحقوق الواجب تقديمها لالآتتاب في سهم واحد جديد 
   : لقيمة النظرية لحق االآتتابالمعادلة التالية لحساب ا

  

1+
−

=
N

PPR sm
m  . بتعويض قيم المتغيرات في المعادلة و

5.1
5001493 ن ،  يتبي−

أي أنها تساوي بالتمام ،   ل س662 أن القيمة النظرية لحق االآتتاب تساوي إلى
  .  ي سعر السهموالكمال قيمة الخسارة ف

  
 سهم ويبيع حقوق االآتتاب 100عليه فإن المساهم الصغير الذي يملك و

هذا .   ل س 66,200=  ل س 662 × 100# =  ل س 66,200سيحصل على 
 ل س الناتجة عن عدم االآتتاب في 66,200 –خسارته عن المبلغ يعوضه بالكامل 

   .أسهم زيادة الرأسمال المقدرة أعاله 
  

تجدر اإلشارة إلى أنه في الواقع يمكن أن يباع حق االآتتاب في السوق بأعلى 
أو أقل من القيمة النظرية وذلك بحسب العرض والطلب ،  التوقعات المستقبلية حول 

 البنك  مواردل ،  ومدى الثقة في مقدرات اإلدارة على تنميةأرباح البنك في المستقب
لذلك يقترح أن يتم تداول حقوق االآتتاب في السوق بإدراجها في .  وزيادة ربحيته 

سوق دمشق لألوراق المالية أو بوضعها على نظام تداول داخلي خاص بالبنك 
  .     المصدر لألسهم 

  
هناك سابقة إلصدارات أسهم زيادة في النهاية ال بد من التنويه إلى أن 

 قام بها بنك بيمو ةرأسمال بطريقة حقوق االآتتاب في البنوك التقليدية الخاصال
  حيث تم إدراج حقوق االآتتاب الموزعة على  ،2008السعودي الفرنسي في 

العدالة المساهمين على نظام تداول خاص على شبكة آومبيوتر البنك ،  ما وفر 
  .   ن في االآتتاب على األسهم الجديدة لجميع المساهمي

  
هذه بتعميم هيئة األوراق واألسواق المالية السورية  تقوم وقد يكون من المفيد أن

بهدف حماية المستثمرين التجربة على آافة المصارف والشرآات المساهمة 
.  الصغار ،  أحد أهم مبررات وجود هيئة األوراق واألسواق المالية
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 )ب(ملحق 
الت واستيضاحات حول زيادة رأسمال المصارف الخاصة تساؤ

  وحصة الشريك األجنبي
  إعداد 

  محمد أيمن عزت الميداني .  د 
  استشاري تمويل واستثمار وأسواق مالية ومصارف  

  2010 آانون ثاني 12نشرت في جريدة تشرين االقتصادية الثالثاء 
  

) المنافع(لمزايا جملة تساؤالت يمكن إثارتها حول الضرورة والجدوى وا
 الذي 2010 لعام 3لالقتصاد الوطني وللمستثمر السوري التي يقدمها القانون رقم 

 المتعلق بعمل المصارف الخاصة المرخصة في 2001 لعام 28عدل القانون رقم 
 المتعلق بعمل 2005 لعام 35سورية ،  والذي عدل أيضا المرسوم التشريعي رقم 

  .  المصارف اإلسالمية  
  
   3بنود الرئيسية في القانون ال
  

20. 2010 لعام 3النقاط التالية تلخص أهم ما جاء في القانون الجديد رقم 

  
 مليون 217( مليار ل س 10حدد رأسمال المصارف الخاصة التجارية ب  .1

  ) .للدوالر/  ل س 46دوالر بسعر صرف 
 مليون دوالر 326( مليار ل س 15حدد رأسمال المصارف اإلسالمية ب   .2

 ) .حسب سعر الصرف ذاته
أوجب على المصارف الخاصة التجارية واإلسالمية القائمة أن تسوي  .3

 . سنوات 3أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب خالل 
 .   ل س 500حدد القيمة االسمية للسهم العادي لهذه المصارف بأن ال تقل عن  .4
إلى % 49ال المصرف من سمح بزيادة حصة الشريك الغير سوري في رأسم .5

الشريك االستراتيجي مؤسسة "بقرار من مجلس الوزراء ،  إذا آان % 60
مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي 

 21". وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية
 

  تحليل وتساؤالت واستيضاحات 
ائج المترتبة على تطبيق هذا القانون ونطرح تساؤالت نعرض فيما يلي تحليال للنت

ونطلب استيضاحات حول لزوم الزيادات الكبيرة في رأسمال المصارف في هذه 
هذا التحليل مقدم على شكل .  المرحلة من تطور النظام المصرفي الخاص السوري 

  .    نقاط إيضاحية تطبيقية واقعية متسلسلة ومترابطة مع بعضها البعض 
                                                 

   .2010ون ثاني  آان5 تاريخ تشرين المنشور في جريدة 3 مأخوذة من النص الكامل للقانون 20
  . مأخوذة حرفيا من القانون ذاته 21
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%) 667( أضعاف 6.67نسبة الزيادة في الرأسمال آبيرة جدا وتبلغ   .1

%) 300( أضعاف 3،  و ) مليار ل س10 إلى 1.5من (للمصارف الخاصة 
   22) .  مليار ل س15 إلى 5من (للمصارف اإلسالمية 

المصرف ( مصارف تجارية خاصة عاملة عشرة يوجد حاليا في سورية  .2
مجموع رأسمالها )  يبدأ التشغيل بعد سورية لم–الحادي عشر قطر الوطني 

هذه المصارف .   مليار ل س 27.25 يساوي إلى 30/9/2009المدفوع في 
 2012 مليار ل س بنهاية العام 100يجب أن ترفع رأسمالها المدفوع إلى 

 .    مليار ل س 72.75 ،  أي بزيادة 2013وأوائل العام 
 سورية –الثالث البرآة  ( يوجد حاليا في سورية مصرفين إسالميين عاملين .3

يجب رفع .   مليار ل س 10مجموع رأسمالهما المدفوع ) لم يبدأ التشغيل بعد
 ،  أي بزيادة 1012 مليار ل س بنهاية العام 30رأسمال هذين المصرفين إلى 

 . مليار ل س 20
 بذلك يكون مجموع الزيادات المطلوبة على رأسمال المصارف الخاصة  .4

على المؤسسون والمساهمون السوريون أن .  ليار ل س  م92.75واإلسالمية 
أي .  من هذا المبلغ حسب النسب الحالية لتوزيع الملكية % 51يقوموا بتسديد 

 .   مليار ل س 47.30أنه يتوجب على هؤالء أن يغطوا ما قيمته 
ما هو التأثير االنكماشي لسحب مثل هذا المبلغ الكبير :   يطرح السؤال هنا  .5

 خاصة إذا لم تتمكن المصارف من التوسع في القروض صاد الوطنيمن االقت
!!!! والتسليفات على األقل بما يساوي هذا المبلغ إن لم يكن بمضاعف له ؟؟؟
البديل لسحب هذه األموال هو إبقاؤها في أيدي أصحابها الذين يمكن أن 
درة على ينفقوها على االستهالك أو االستثمار أو اإليداع في مؤسسات مالية قا

 .   توظيفها ، فيستفيد االقتصاد الوطني من هذه اإلنفاقات المختلفة األوجه وينمو
 ،  بل تقوم باإلقراض المصارف ال تقرض رأسمالها عادةفمن المعروف أن   .6

.  أما الرأسمال فيستعمل عادة لتمويل التوسع في شبكة الفروع .  من ودائعها 
 األموال إلنشاء فروع جديدة ،  فإن فإذا لم تكن المصارف بحاجة لكل هذه

أموال الرأسمال هذه ستذهب إلى حسابات جارية ومجمدة لدى المصرف 
المرآزي بدون فوائد إن آانت بالليرة السورية ،  وإلى أرصدة وإيداعات مع 

إن آانت ) حاليا(مصارف مراسلة في الخارج بفوائد قريبة من الصفر 
 لن يستفيد االقتصاد الوطني وال المصارف في الحالتين.  بالعمالت األجنبية 

 .  وال المساهمين من هذه األموال بالشكل المطلوب 
 هذا إذا افترضنا أن لدى المساهمين الحاليين من السوريين مبالغ آافية  .7

ولكن إذا لم تتوفر لدى .  للمحافظة على نسب ملكيتهم الحالية في المصارف 
غبة في الحفاظ على نسب ملكيتهم بزيادة البعض منهم المقدرة المالية أو الر

استثمارهم في هذه البنوك ، خاصة أن بعض المصارف الخاصة ما زالت 
،  وال يعقل أن )  سنوات تشغيل4ثالثة جديدة وآخر مضى عليه (غير رابحة 

                                                 
   .35 والمرسوم التشريعي 28 على القانون 3 النسب تمثل الزيادة في الرأسمال المطلوبة في القانون 22
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في مصرف لم يحقق ) تورطه(يقدم مستثمر عقالني على تعميق استثماراته 
سوف )   الصغار خاصة- المساهمين أي بعض(أي ربح بعد ،  فإنهم 

  وستكون نسبة التخلف أآبر إذا .عن االآتتاب في زيادة الرأسمال  يتخلفوا
بإضافة "تحديد سعر االآتتاب بأآثر من القيمة االسمية قررت البنوك 

إن .   على القيمة االسمية تعكس التحسن في سعر السهم في السوق "عالوة
رضوا إلى خسائر رأسمالية آبيرة من جراء مثل هؤالء المساهمين سوف يتع

انخفاض أسعار األسهم نتيجة انحالل األرباح عند مضاعفة رأسمال 
   أما بقية 23 .المصارف بعدة مرات دون التمكن من زيادة عدد أسهمهم 

المساهمين الراغبين والقادرين على زيادة توظيفاتهم للمحافظة على نسب 
الناتج عن " فائض األسهم" المساهمة في ملكيتهم ،  فسيتوجب عليهم أيضا

هذا يعني .  تخلف المساهمين الممتنعين عن االآتتاب في زيادات الرأسمال 
  .  أن أسهم البنوك السورية ستتمرآز في أيدي القلة من أصحاب المال 

امتناع المساهمين الصغار عن المشارآة في زيادات رأسمال المصارف   .8
 على إبقاء القيمة االسمية 3ار القانون رقم ستكون أوسع شمولية مع إصر

وهناك مصرفين حاليا القيمة " .   ل س على األقل500"ألسهم المصارف 
هذا يعني أن المساهمة في زيادة  . ل س 1,000االسمية للسهم فيهما 

  !!!رأسمال المصارف تتطلب ثروات من أين لصغار المساهمين بها ؟؟؟
عبت أهمية تخفيض القيمة االسمية ألسهم  استووزارة االقتصادعلما أن  .9

أي وزارة (الشرآات لزيادة آفاءة سوق األوراق المالية ،  وهي قامت 
 بحيث 2008 لعام 3 في قانون الشرآات رقم 91بتعديل المادة ) االقتصاد

 وعلى جميع الشرآات بمائة ليرة سوريةالقيمة االسمية للسهم الواحد "حددت 
يطرح السؤال هنا     24". ت المصارف والتأمينبما فيها شرآاالمساهمة 

 فيما يخص القيمة 3لماذا التناقض ما بين قانون الشرآات والقانون رقم 
 !!!االسمية ألسهم المصارف الخاصة ؟؟؟

 هو "بقيمة مطلقة عالية "البديل األجدى لتحديد رأسمال المصارف  .10
ب مطلو) حقوق مساهمين إلى موجودات" (نسبة رأسمال"اعتماد 

 تقوم السلطات النقدية وأجهزة الرقابة المصرفية بتحديدها . المحافظة عليها 
في هذه .  وتلتزم المصارف باالمتثال بها ) الخ.... أو % 20 أو 15 أو 10(

الحالة يتوجب على المصارف النشيطة والتي تتوسع في القروض 
نها ستكون واالستثمارات بما يتجاوز النسبة المطلوبة أن تزيد رأسمالها أل

أما المصارف التي ال تتوسع بسرعة وتبقى ضمن .  بحاجة لهذه الزيادة 
بهذه الطريقة .  النسبة المحددة للرأسمال فال يتوجب عليها زيادة الرأسمال 

ودائع لدى المرآزي والبنوك المراسلة (لن تكون هناك رؤوس أموال مجمدة 
 .   د الوطني عاطلة عن التوظيف المنتج في االقتصا) األجنبية

                                                 
ل على  المهنيون في هيئة األوراق واألسواق المالية السورية وفي سوق دمشق لألوراق المالية يعون تماما تأثير زيادات الرأسما 23

  .  انخفاض أسعار األسهم في السوق 
   .  9 صفحة 2009 تشرن ثاني 11 تاريخ  تشرين جريدة24
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لماذا رفع حصة :  المسألة األخيرة في هذه المقالة هي السؤال  .11
هل نسبة !!! ؟؟؟من الرأسمال % 60المساهمة األجنبية في المصارف إلى 

رأسمال أجنبي المسموح بها حاليا هي السبب الرئيسي لعدم دخول % 49ال 
خرى أم أن هناك أسباب أ!!! مصارف عالمية إلى السوق السوري ؟؟؟

 !!الخ مسئولة عن ذلك ؟؟...... سياسية واقتصادية ومؤسساتية وبيروقراطية 
في السعودية مثال وال % 40ولماذا يقبل المصرف األجنبي بنسبة رأسمال 

ن الذين ين السوريييعلما أن المؤسس!!!  في سورية ؟؟؟% 49يقبل نسبة 
 اختيارهم من رأسمال المصارف الخاصة يتم% 25تصل نسبة مساهمتهم إلى 

في أوائل الستينات تم !!! بعناية فائقة لكي يصوتوا دوما باالتجاه المناسب ؟؟؟
 سنة 50 وبعد 2010في . تأميم المصارف األجنبية والوطنية في سورية

يبدو آأننا ننتقل من !!! نستجدي المصارف األجنبية للدخول إلى سورية 
 !!!برر لذلك ؟؟؟المطلوب إيضاح ما هو الم!!! تطرف إلى تطرف آخر 

إذا آانت المشكلة تقع في حجم القرض الذي يمكن أن يمنحه مصرف  .12
من رأسمال % 25إلى مقترض واحد والمحدد من المصرف المرآزي بنسبة 

  لكن البديل .النسبة  فإن حل هذه المشكلة يكمن في تعديل هذه الملكية،
" ةقروض مشترآ"األفضل هو تشجيع المصارف على التعاون بتقديم 

Syndicated Loans. 2008  وقد حدث ذلك فعليا في سورية في العام 
عندما قام بنك عودة بتنظيم قرض مشترك مع مجموعة من البنوك السورية 

 مليون دوالر لشرآة االسمنت السورية التابعة 380واإلقليمية والدولية بقيمة 
ه الطريقة يتم بهذ   25. لمؤسسة  الفارج الفرنسية التي تقوم ببنائه في حلب 

ليس فقط توظيف موارد المصارف في قروض ذات نوعية عالية ،  بل يتم 
أيضا توزيع المبالغ المطلوبة لقرض آبير والمخاطر الملتحقة بالقرض على 

 .  عدد من البنوك ،  عوضا عن ترآيزها في بنك واحد فقط 
بتقديرنا إن المشكلة تكمن في ضعف النمو االقتصادي ،  ندرة   .13

شاريع الكبيرة ذات الجدوى االقتصادية التي تقودها شرآات ذات أهلية الم
ائتمانية رفيعة في القطاعين الخاص والعام ،  وبصورة عامة ندرة 

صناعة ، زراعة ، (المقترضين في آافة قطاعات االقتصاد الوطني المختلفة 
كني سياحة ،  نفط وغاز ،  مرافق عامة ،  تجارة ،  بناء وتشييد ،  عقار س

من أصحاب األهلية االئتمانية العالية الذين ) ، الخ........أو تجاري ، 
يحتاجون إلى تمويل ،  إضافة إلى المصاريف الغير منظورة لتصريف 

 .    األعمال ومستويات عدم اليقين العالية في سورية 
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