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 Corporate Actions جراءات الشركاتإ
 
 (: Corporate Actionsجراءات الشركات )إ

 حقوق ية وعلىاملصدرة لألوراق املال شركةاهليكل املايل للعلى  جوهريهي األحداث اليت تؤثر بشكل 
يف اجتماعات اهليئة العامة اليت يتم اعتماد هذه األحداث من قبل جملس ادارة الشركة مسامهيها. وعادة ما يتم 

 .وجيوز للمسامهني التصويت على بعض تلك األحداثعقدها 
 اجراءات الشركات على أسهم الشركة؟ما هي تبعات  -

للورقة املالية يتحدد من خالل العرض والطلب للمستثمرين داخل السوق  املرجعي السعرمن اجلدير ذكره أن 
انتج عن عوامل ال وهذا التأثري  لورقة املاليةالسعر املرجعي لهلا أتثري يف  يكون املالية. ومبا أن إجراءات الشركات

ل املؤشر كي ال يتأثر مؤشر معامتعديل ب وذلك ستبعاد أثر هذه التغرياتفال بد من ا ترتبط حبركة أسعار األسهم
 إبجراءات الشركات. السوق

 مايلي: األكثر شيوعا   من أمثلة إجراءات الشركات -
 .توزيع أرابح 
  أبي من الطرق التالية:  الاملزايدة رأس 

o .زايدة رأس املال عن طريق ضم األرابح واإلحتياطيات 

o .االكتتاب العام 

  أبي من الطرق التالية:ختفيض رأس املال 

o إطفاء األسهم. 
o .إطفاء اخلسائر 

  جتميع األسهم.أو جتزئة األسهم 
 .إدخال شركة مدرجة ألول مرة يف احتساب معادلة املؤشر 

 االندماج. 

 إعادة هيكلة رأس املال 
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  أرابحتوزيع Dividends: 

يف يوم انعقاد اجتماع اهليئة العامة, تقوم سوق دمشق لألوراق املالية بوقف التداول على أسهم  .1
 هذه الشركة.

 يتم خالل اجتماع اهليئة العامة مناقشة موضوع توزيع االرابح واملوافقة عليها. .2

 تبقى أسهم الشركة املدرجة موقوفة عن التداول حلني ورود حمضر االجتماع أصوال. .3

ىل إاىل سوق دمشق تعاد أسهم الشركة املدرجة  فور ورود حمضر اجتماع اهليئة العامة أصوال   .4
ويكون حامل السهم يف هناية جلسة ماقبل ، لسة التداول اليت تلي ذلك اليوم مباشرةالتداول يف ج

سوق وتقوم ، انعقاد اجتماع اهليئة العامة هو صاحب احلق ابحلصول على توزيعات األرابح
 وهي كالتايل: ،ابجراء التعديالت الالزمةدمشق 

 مبقدار األرابح املوزعةالسعر املرجعي لسهم الشركة املدرجة )ختفيض(  يتم تعديل. 

 مع إلغاء كافة  ،إعادة السهم اىل التداول يف جلسة التداول التاليةو  ،يتم احتساب معامل املؤشر اجلديد
 األوامر السابقة.

 

  مثال عملي:
بتوزيع أرابح نقدية  6/9/6106  يف اجتماع اهليئة العامة غري العادية بتاريخ قررت شركة العقيلة للتأمني التكافلي

 ل.س. 011حيث كان السعر املرجعي للورقة يف اخر جلسة تداول قبل ايقافها  ل.س للسهم الواحد. 5.4مبقدار 
ومعامل نقطة  0,411.001أما املؤشر بعد التعديل فقط أصبح  نقطة، 0,410.451كان املؤشر قبل التعديل   دوق

 :ابحتساب مايلي ستقوم السوقبعد وصول حمضر االجتماع  ،930.931املؤشر قبل التعديل 
 .تعديل )ختفيض( السعر املرجعي لسهم الشركة املدرجة مبقدار األرابح املوزعة 

 األرابح املوزعة للسهم الواحد. – القدمي السعر املرجعيالسعر املرجعي اجلديد= 
 ل.س. 94.41=  011-5.4 

 :احتساب معامل املؤشر اجلديد 

املعامل القدمي ∗  
املؤشر قبل التعديل
املؤشر بعد التعديل

=  املعامل اجلديد

∗ 937.930    =املعامل اجلديد   1501.54
1500.71

 

 939.559فيكون املعامل اجلديد: 
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  رأس املال:زايدة 

ماهلا عن  تقوم الشركة إبقرار زايدة رأس :)Secondary Offering( كتتاب العامزايدة رأس املال عن طريق اال أوال: 
طريق االكتتاب العام يف اجتماع اهليئة العامة وتقوم سوق دمشق ابجراء التعديالت التالية بعد ورود املوافقة من هيئة 

 :األوراق واألسواق املالية على هذه الزايدة
  ألسهم الشركة املدرجة يف أول يوم عمل يلي اتريخ اكتساب  جديدا   مرجعيا   سعرا   سوق دمشقحتتسب

 كتتاب العام.هم حلق األفضلية يف اال املسا

 .تعديل معامل املؤشر 

 

 مثال عملي:
ل.س يف  011بقيمة امسية سهم  مليون 70ابصدار وطرح  متت املوافقة على زايدة رأس مال بنك سورية واخلليج

وبعد ورود املوافقة من  .سهممليون  31حيث كان رأس مال البنك قبل الزايدة  اجتماع اهليئة العامة غري العادية
 04)أي بعد  64/01/6104هيئة األوراق واألسواق املالية مت حتديد اتريخ اكتساب حق األفضلية ألسهم الزايدة يف 

 املؤشر قبل التعديل و . ل.س 019.41 لسعر املرجعي للسهم يف ذلك اليوموقد كان ا .(يوما من اتريخ املوافقة
قامت سوق وابلتايل  .900.005أما معامل املؤشر فكان  .نقطة 0,096.695واملؤشر بعد التعديل  نقطة 0,665.166

 دمشق ابالجراءات التالية:
 م ألسهم الشركة املدرجة يف أول يوم عمل يلي اتريخ اكتساب املساه جديدا   مرجعيا   سعرا   احتساب

 .66/01/6104كتتاب العام أي يف حلق األفضلية يف اال 

حصيلة االصدار + القيمة السوقية للشركة
عدد األسهم الكلي بعد الزايدة

=  السعر املرجعي اجلديد

(30,000,000∗108.50) +7,000,000,000  السعر املرجعي اجلديد =

100,000,000
 

 ل.س 016.44= السعر املرجعي اجلديد 
عي الخر جلسة األسهم قبل الزايدة ابلسعر املرج هي حاصل ضرب عدد القيمة السوقية للشركةحيث أن 

 .الشركة تداول لسهم
 أماحصيلة االصدار فتمثل املبلغ الذي سيتم إضافته إىل رأمسال الشركة جراء هذه الزايدة.

 ل.س 6.44=   011 -016.44القيمة االمسية =  –سعر حق األفضلية = السعر املرجعي اجلديد 

 .تعديل معامل املؤشر 



 

5 | P a g e  

 دليل اجراءات الشركاتدليل اجراءات الشركات
 

  السوريةالسورية  العربيةالعربية  اجلمهوريةاجلمهورية
  دمشق لألوراق املاليةدمشق لألوراق املالية  سوقسوق

 دليل اجراءات الشركات

   
 
 

املعامل القدمي ∗  
املؤشر قبل التعديل
املؤشر بعد التعديل

=  املعامل اجلديد

911.774= املعامل اجلديد  ∗  
1224.06

1196.694
  =936.666. 

 
تقوم الشركة إبقرار زايدة رأس ماهلا عن طريق  :Share (Bonus( عن طريق أسهم جمانيةاثنيا: زايدة رأس املال 

غري العادية. وبعد ورود املوافقة من هيئة األوراق واألسواق املالية على األسهم اجملانية يف اجتماع اهليئة العامة 
 ق دمشق ابجراء التعديالت التالية:تقوم سو هذه الزايدة 
   ألسهم الشركة املدرجة يف أول يوم عمل يلي اتريخ اكتساب  جديدا   مرجعيا   حتتسب السوق سعرا

 املساهم حلقه يف األسهم اجملانية.

 .تعديل معامل املؤشر 

 مثال عملي: 
 0,411,111قررت اجملموعة املتحدة للنشر واالعالن والتسويق زايدة رأس املال عن طريق توزيع أسهم جمانية مبقدار 

سهم. وبعد ورود املوافقة من  3,111,111ل.س حيث كان رأس مال الشركة قبل الزايدة  011سهم بقيمة امسية 
يوما  04)أي بعد  03/00/6101هيئة األوراق واألسواق املالية مت حتديد اتريخ اكتساب حقه يف األسهم اجملانية يف 

أما املؤشر يف ذلك اليوم فقد كان  ،ل.س465.15 وقد كان اخر سعر مرجعي للسهم  .(من اتريخ املوافقة
وابلتايل قامت سوق دمشق  .0646.956ومعامل املؤشر نقطة  0,695.00واملؤشر بعد التعديل  نقطة 0,696.03

 ابالجراءات التالية:
   ألسهم الشركة املدرجة يف أول يوم عمل يلي اتريخ اكتساب  جديدا   مرجعيا   حتتسب السوق سعرا

 .05/00/6101جملانية أي يف املساهم حلقه يف األسهم ا

القيمة السوقية
عدد األسهم الكلي بعد الزايدة

=  السعر املرجعي اجلديد

(3,000,000∗564.04) السعر املرجعي اجلديد = 

4,500,000
 

 ل.س 306.13= السعر املرجعي اجلديد 

 .تعديل معامل املؤشر 
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املعامل القدمي ∗  
املؤشر قبل التعديل
املؤشر بعد التعديل

=  املعامل اجلديد

1256.940 = املعامل اجلديد  ∗   
1692.13

1684.77
  =0666.530  

 سهم من أسهم الشركة 411لديه  أن أحد املستثمرينبفرض 
∗ عدد األسهم اجملانية األسهم  اململوكة

عدد األسهم قبل الزايدة
=  نصيب حامل السهم من أسهم الزايدة

 

500 ∗1,500,000 من أسهم الزايدة =   املستثمرنصيب 

3,000,000
 سهم.  641=   

 سهم. 041= 641 +411 وعليه تصبح كمية أسهم الكلية اململوكة من قبل املستثمر=
 

 :ختفيض رأس املال 

ختفيض رأس ماهلا عن طريق إطفاء : تقوم الشركة إبقرار عن طريق اطفاء أسهم ختفيض رأس املالأوال :
األسهم يف اجتماع اهليئة العامة غري العادية. وبعد ورود املوافقة من هيئة األوراق واألسواق املالية تقوم سوق 

 دمشق ابجراء التعديالت التالية:
   يلي اتريخ اكتساب ألسهم الشركة املدرجة يف أول يوم عمل  جديدا   مرجعيا   حتتسب السوق سعرا

 .اهم حلقهاملس

 .تعديل معامل املؤشر 

 مثال عملي:
سهم بقيمة امسية  6,111,111مبقدار  إطفاء أسهمقررت إحدى الشركات املدرجة ختفيض رأس املال عن طريق 

سهم. وبعد ورود املوافقة من هيئة األوراق  01,111,111 التخفيضل.س حيث كان رأس مال الشركة قبل  011
وقد كان  .(يوما من اتريخ املوافقة 04)أي بعد  03/00/6101واألسواق املالية مت حتديد اتريخ اكتساب حقه يف 

 0,699واملؤشر بعد التعديل نقطة  0,011أما املؤشر يف ذلك اليوم فقد كان . 611اخر سعر مرجعي للسهم 

 وابلتايل قامت سوق دمشق ابالجراءات التالية:. 0111ومعامل املؤشر نقطة
   ألسهم الشركة املدرجة يف أول يوم عمل يلي اتريخ اكتساب  جديدا   مرجعيا   حتتسب السوق سعرا

 املساهم حلقه.
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حصيلة االطفاء − القيمة السوقية
عدد األسهم الكلي بعد التخفيض

=  السعر املرجعي اجلديد

(10,000,000∗200)−200,000,000السعر املرجعي اجلديد = 

8,000,000
 

 .ل.س 664 السعر املرجعي اجلديد = 

 .اإلطفاءحصيلة اإلطفاء متثل املبلغ الذي سيتم ختفيضه من رأمسال الشركة جراء هذه 
 

 .تعديل معامل املؤشر 

املعامل القدمي ∗  
املؤشر قبل التعديل
املؤشر بعد التعديل

=  املعامل اجلديد

1000 املعامل اجلديد =  ∗
1700

1699
   =0111.49 

 

 سهم من أسهم الشركة 411لديه أن أحد املستثمرين بفرض 
عدد أسهم اإلطفاء  ∗ األسهم اململوكة

عدد األسهم الكلي قبل اإلطفاء
=  نصيب حامل السهم من اإلطفاء

500 ∗2,000,000من اإلطفاء =  املستثمرنصيب 

10,000,000
 سهم.  011=   

 سهم. 511 =011 -411 =وعليه تصبح كمية أسهم الكلية اململوكة من قبل املستثمر 
 

 

: تقوم الشركة إبقرار ختفيض رأس ماهلا عن طريق إطفاء خسائر خسائر: ختفيض رأس املال عن طريق اطفاء اثنيا  
املالية تقوم سوق دمشق  يف اجتماع اهليئة العامة غري العادية. وبعد ورود املوافقة من هيئة األوراق واألسواق

 ابجراء التعديالت التالية:
   ألسهم الشركة املدرجة يف أول يوم عمل يلي اتريخ اكتساب  جديدا   مرجعيا   حتتسب السوق سعرا

 املساهم حلقه.

 .تعديل معامل املؤشر 

 مثال عملي:
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 لرية سورية 611,111,111مبقدار  خسائرقررت إحدى الشركات املدرجة ختفيض رأس املال عن طريق إطفاء 
. لرية للسهم الواحد 011لرية سورية بقيمة امسية  0,111,111,111 التخفيضحيث كان رأس مال الشركة قبل 

 04)أي بعد  03/00/6101 وبعد ورود املوافقة من هيئة األوراق واألسواق املالية مت حتديد اتريخ اكتساب حقه يف

 0,011أما املؤشر يف ذلك اليوم فقد كان  .611عر مرجعي للسهم وقد كان اخر س. (يوما من اتريخ املوافقة
 وابلتايل قامت سوق دمشق ابالجراءات التالية:. 0111ومعامل املؤشر نقطة  0,699واملؤشر بعد التعديل نقطة 
   ألسهم الشركة املدرجة يف أول يوم عمل يلي اتريخ اكتساب  جديدا   مرجعيا   حتتسب السوق سعرا

 املساهم حلقه.

القيمة السوقية
عدد األسهم الكلي بعد التخفيض

=  السعر املرجعي اجلديد

(10,000,000∗200)السعر املرجعي اجلديد = 

8,000,000
 

 ل.س. 641السعر املرجعي اجلديد = 

 .تعديل معامل املؤشر 

املعامل القدمي ∗  
املؤشر قبل التعديل
املؤشر بعد التعديل

=  املعامل اجلديد

1000 املعامل اجلديد =  ∗
1700

1698
   =0110.09 

 سهم من أسهم الشركة 411لديه   أن أحد املستثمرينبفرض 
عدد أسهم اإلطفاء  ∗ األسهم اململوكة

عدد األسهم الكلي قبل اإلطفاء
=  نصيب حامل السهم من اإلطفاء

500 ∗2,000,000من اإلطفاء =  املستثمرنصيب 

10,000,000
 سهم.  011=   

 سهم. 511 =011 -411 =الكلية اململوكة من قبل املستثمر وعليه تصبح كمية أسهم 
 
  أو جتميعها( األسهمجتزئة(: 

ويقصد هبا قيام الشركة ابشتقاق القيمة االمسية ألسهمها احلالية مقابل زايدة عدد  : Stock Splitجتزئة األسهم 
وتتعدد الدوافع وراء جتزئة األسهم فهي تساهم  األسهم املصدرة دون التأثري على أي من رأس املال املصدر أو املدفوع.

  إىل مساعدة املستثمر على تنويع حمفظته االستثمارية. إضافة   ،يف زايدة سيولة السهم
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 ابالجراءات التالية: تقوم سوق دمشق
 يف هناية اليوم اخلامس عشر  تنفيذ أثر التجزئة بقسمة اخر سعر مرجعي للورقة املالية على عدد األجزاء

ويف حال كان هذا اليوم  من اتريخ قرار جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية على التجزئة.
 م العمل التايل هو اتريخ تنفيذ التجزئة.لة رمسية يعترب هناية يو عط
 .تعديل معامل املؤشر 

 مثال عملي:
وقد كان عدد األسهم الكلي قبل التجزئة   0/4 بواقع أسهمهاقامت شركة االحتاد التعاوين للتأمني بتجزئة 

حيث  . لرية سورية 011لتصبح القيمة اإلمسية   9/01/6103 يف ل.س 411بقيمة امسية  سهم   6,111,111
 . 963.640  املؤشر معاملو . نقطة 634.000,0واملؤشر بعد التعديل  نقطة 634.000,0 قبل التعديل كان املؤشر

قد  وبعد موافقة هيئة األوراق واألسواق املالية .يف ذلك اليومل.س  461وقد كان السعر املرجعي للورقة 
 قامت سوق دمشق ابالجراءات التالية:

  على اخر سعر مرجعي للورقة وذلك بقسمته على عدد األجزاء. 1/5تنفيذ أثر التجزئة 
ل.س.  112 = 560

5
السعر املرجعي اجلديد =    

10,000,000  =كلي اجلديد العدد األسهم  = 2,000,000 ∗  سهم. 5
  :تعديل معامل املؤشر 

املعامل القدمي ∗  
املؤشر قبل التعديل
املؤشر بعد التعديل

=  املعامل اجلديد

863.257 = املعامل اجلديد  =  863.257 ∗
1235.111

1235.111
 

 
القيمة االمسية ألسهمها احلالية  بتجميعويقصد هبا قيام الشركة  :Reverse Stock Split  جتميع األسهم

 عدد األسهم املصدرة دون التأثري على أي من رأس املال املصدر أو املدفوع. اخنفاضمقابل 
 ابالجراءات التالية: تقوم سوق دمشق
  األجزاء يف هناية اليوم اخلامس عشر من  بعدداخر سعر مرجعي للورقة املالية  بضرب التجميعتنفيذ أثر

. ويف حال كان هذا اليوم عطلة التجميعلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية على اتريخ قرار جم
 .التجميعرمسية يعترب هناية يوم العمل التايل هو اتريخ تنفيذ 

 .تعديل معامل املؤشر 
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 مثال عملي:

 52مة امسية سهم بقي 140,111,111حيث كان عدد األسهم  1/ 4قامت شركة سرييتل بتجميع أسهمها بواقع 
 واملؤشر بعد التعديل  نقطة 1,711. وبفرض أهنا شركة مدرجة وكان املؤشر قبل التعديل 11/7/5110ل.س يف 
فستقوم سوق  ل.س يف ذلك اليوم. 511وقد كان آخر سعر املرجعي للورقة  .1111واملعامل  نقطة 1,711

 دمشق ابالجراءات التالية:
  عدد األجزاء.ب بضربهعلى اخر سعر مرجعي للورقة وذلك  1/4 التجميعتنفيذ أثر 

1600   = السعر املرجعي اجلديد = 400 ∗  ل.س.4
 ل.س.111=   4 * 52القيمة االمسية اجلديدة = 

35,750,000 عدد األسهم الكلي اجلديد =   =
143,000,000

4
 سهم.

 .تعديل معامل املؤشر 

املعامل القدمي ∗  
املؤشر قبل التعديل
املؤشر بعد التعديل

=  املعامل اجلديد

994.15 = املعامل اجلديد  =  1000 ∗
1700

1710
 

 

 :إدراج شركة جديدة 

لن تدخل يف احتساب املؤشر إال بعد انتهاء اجللسة  األسهمفإن هذه لشركة ما ألول مرة، أسهمعند إدراج 
 .ااالستكشافية والبدء بتطبيق احلدود السعرية عليه

ق احلدود السعرية عليه ألول مرة، تقوم سوق دمشق األوىل هلذا السهم واليت يتم فيها تطبيقبل بداية اجللسة 
 ابالجراءات التالية:

   غري املنفذة خالل اجللسة  وإلغاء كافة األوامر رمعلومات الشركة إىل معادلة املؤشكافة إضافة
األساس وهو السعر الذي ي سعر او حيث يكون السعر املرجعي يف أول يوم تداول يس ،االستكشافية

 مت حتديده خالل اجللسة االستكشافية ووافق عليه جملس إدارة السوق.

  معامل املؤشر.تعديل 

 مثال عملي:
ث مت املوافقة على ادارج بنك الربكة يف سوق دمشق لالوراق املالية واالنتهاء من اجللسة االستكشافية حي متت

نقطة  1,514.265قبل التعديل وقد كان املؤشر يف ذلك اليوم  ل.س.105221حتديد سعر األساس للسهم ب 
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قامت سوق دمشق ابالجراءات . وقد 1172118كان   أما املعامل فقد.  نقطة1,5262665واملؤشر بعد التعديل 
 التالية:
  وإلغاء كافة األوامر السابقة د االنتهاء من اجللسة التعومييةاىل معادلة املؤشر بع الربكةإدخال سهم بنك 

 حتديد السعر املرجعي وتطبيق احلدود السعرية عليها.و 

 ل.س. 105221السعر املرجعي = سعر األساس = 

 .تعديل معامل املؤشر 

املعامل القدمي ∗  
املؤشر قبل التعديل
املؤشر بعد التعديل

=  املعامل اجلديد

 
906.713 = املعامل اجلديد  =  887.019 ∗

1284.562

1256.662
 


