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كلمة رئي�س مفو�سي

هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية

الدكتور عابد ف�سلية

ا�س��تطرادًا	للكلم��ة	الفتتاحي��ة	الت��ي	مت	ت�س��طريها	يف	مقدم��ة	التقري��ر	ال�س��نوي	للهيئ��ة	عن	ع��ام	)2016(،	نوؤكد	جم��ددًا	اأن	عامًا	
اآخ��ر	ق��د	انط��وى،	وخالف��ًا	مل��ا	ورد	اآن��ذاك	نق��ول	الي��وم	اأن	الع��ام	الفائ��ت	واأ�س��هرًا	عدي��دة	م��ن	الع��ام	اجل��اري،	مل	تنط��ِو	�س��اكنة،	
ب��ل	ا�س��توت	وا�س��تقامت	فيه��ا	الكث��ري	م��ن	امل�س��ائل	القت�سادي��ة	والجتماعي��ة،	مرتافق��ًة	مع	بوادر	التعايف	احلا�س��م،	الع�س��كري	
والأمني	وال�سيا�سي،	لتكرب	الهيئة	مع	انتعا�س	�رشكائها،	ولينتع�س	اجلميع	بكرب	احلراك	العام	الذي	ما	عاد	يقف	عند	حدود	
التحديق	مبا	م�سى،	بقدر	ما	�سار	ُينظر	اإىل	امل�ستقبل،	اإىل	ما	بعد	بقايا	الركام	الذي	كادت	الدولة	النتهاء	من	ردمه،	واإىل	ما	

يفوق	بعلوه	بع�س	ما	تبقى	من	اأكيا���س	ال�س��واتر	التي	�س��يتحول	حمتواها	قريبًا	اإىل	تربة	لزرع	ال�س��تول	املثمرة.	

الكث��ري	م��ن	امل�س��ارف	وال���رشكات،	ل	�س��يما	امل�س��اهمة	املدرج��ة	اأ�س��همها	يف	�س��وق	الأوراق	املالي��ة	وزع��ت	يف	اجتم��اع	هيئاته��ا	
العامة	خالل	الأ�سابيع	القليلة	املا�سية	اأرباح	نقدية	و�سهمية	جمزية،	والعديد	من	ال�رشكات،	مبن	فيها	غري	املدرجة	�ساعفت	
راأ�س��مالها،	وتبدل��ت	حقب��ة	البح��ث	ع��ن	القرو���س	ال�س��تثمارية	والتنموي��ة	لن�س��هد	ح��الت	يت��م	البح��ث	فيه��ا	ع��ن	م�س��تثمرين	
مقرت�سني،	وحتولت	رغبات	التجميد	املوؤ�س�س��ي	اإىل	طلبات	متديد	وجتديد	وتاأ�سي���س	ا�س��تثماري،	لي���س	فقط	كنتيجة	للفل�س��فة	
الإنتاجية	التنموية	التي	حُترك	العمل	احلكومي،	بل	اأي�سًا		كتح�سيل	حا�سل	للروؤى	امل�ستقبلية	املتفائلة	التي	كانت	ترتقبها	

بيوت��ات	خل��ق	العم��ل	وتر�سدها	حدق��ات	رجال	الأعمال.	

م��ا	قلن��اه	�س��ابقًا	يف	تقري��ر	الهيئ��ة	ع��ن	ع��ام	)2016(،	نعي��د	ذك��ره	الي��وم،	ون�سي��ف،	ل	�س��يما	من��ه	ح��ول	اأولوي��ة	تعدي��ل	وتطوير	
ت���رشيعات	ت�س��جيع	ال�س��تثمار	ب�س��كل	عام،	اأم	بخ�سو�س	ت���رشيعات	الت�س��جيع	)ال�س��تثنائي(	لتاأ�سي���س	ال���رشكات	امل�س��اهمة	
العام��ة	وزي��ادة	حمف��زات	التح��ول	اإليه��ا،	وبه��ذه	الإع��ادة	اإف��ادًة	لأن	ه��ذه	املو�سوع��ات	مل	تع��د	يف	ط��ور	الدرا�س��ة	عل��ى	ج��داول	
الأعمال،	بل	�سارت	�س��طح	طاولت	املكتب	ويف	مراحل	القراءات	النهائية	قبيل	ال�س��ت�سدار،	زد	على	ذلك	اأي�سًا	اإجناز	نظام	

ُمط��ّور	للحوكم��ة،	ون�سو���س	مط��ورة	لالإف�س��اح،	وهيكلية	جديدة	للعم��ل	الإداري	والوظيفي	يف	الهيئة..

وباملقاب��ل،	فاإن��ه	م��ن	املُجح��ف	حق��ًا	اأن	نتح��دث	فق��ط	ع��ن	تط��ور	وتطوي��ر،	وعن	حراك	تنم��وي	من	الزاوية	ال�سغ��رية	واجلزئية	
واملح��دودة	الت��ي	تق��ف	عنده��ا	مه��ام	واإجن��ازات	الهيئ��ة،	فه��ي	لي�س��ت	�س��وى	لبن��ة	م��ن	اآلف،	وموؤ�س�س��ة	م��ن	مئ��ات،	وهيئ��ة	م��ن	
ع���رشات	اللبنات	واملوؤ�س�س��ات	والهيئات،	العامة	وامل�س��رتكة	واخلا�سة،	الر�س��مية	وغري	الر�س��مية	و�س��به	الر�س��مية	الناه�سة	
لت��ويل	ا�س��تمرار	البن��اء	والدف��ع	بعملي��ة	اإع��ادة	الإعم��ار،	كم��ًا	نوع��ًا،	ب���رشًا	قب��ل	احلج��ر،	ب��ال	من��ة	ول	ري��اء،	..،	فالواجب	وطني	
ولي���س	�س��خ�سي،	وال��وازع	اأخالق��ي	ولي���س	ق���رشي،	ورغ��م	ذل��ك	اأرغ��ب	اأن	اأخت��م	بتوجي��ه	ال�س��كر	اجلزي��ل	عل��ى	ح�س��ن	تع��اون	
�رشكائنا	معنا،	وعلى	اجلهود	التي	بذلها	و�سيبذلها	زمالئي	اأع�ساء	جمل�س	مفو�سي	الهيئة	وجميع	موظفيها،	جهرًا	وعلنًا،	

ب�سم��ت	ويف	اخلف��اء،	م��ن	الأل��ف	اإىل	الياء.	
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مقدمة:

انطالق��ًا	م��ن	عم��ل	هيئ��ة	الأوراق	والأ�س��واق	املالي��ة	ال�س��ورية	كجه��ة	ناظم��ة	لن�س��اط	الأوراق	املالي��ة	وم��ا	يت�سمن��ه	م��ن	
تنظي��م	ورقاب��ة	وا���رشاف	على	عمل	كل	من:

ال���رشكات	امل�س��اهمة	العام��ة	ومتابع��ة	تقي��د	ه��ا	بكاف��ة	الأنظم��ة	والإج��راءات	املتعلق��ة	باإ�س��دار	الأوراق	املالي��ة،	
م�س��ائل		الف�س��اح،	ال�س��فافية،	وحوكم��ة	ال���رشكات.

�رشكات	ومكاتب	التدقيق	واعتمادها	وفق	�رشوط	تتالئم	مع	طبيعة	عمل	ال�رشكات	امل�ساهمة	العامة.		

���رشكات	اخلدم��ات	املالي��ة	ب��دءًا	م��ن	مراح��ل	الرتخي���س	الأولي��ة،	متابع��ة	اأعماله��ا،	التاأك��د	م��ن	امتالكه��ا		للخ��ربات	
واملوارد	الكافية	ملمار�سة	ن�ساط	الأوراق	املالية،	تنظيم	عالقتها	مع	امل�ستثمرين	يف	ال�سوق	املايل،	وانتهاًء	بتجميد	

اأو	اإيقاف	اأعمال	ال���رشكة	اأو	ت�سفيتها.

�س��وق	دم�س��ق	ل��الوراق	املالي��ة	وم��ا	يتعل��ق	بدرا�س��ة	واعتم��اد	الأنظم��ة	والق��رارات	املقرتح��ة	م��ن	قبل	جمل���س	اإدارة	
ال�س��وق،	ُمراقب��ة	حرك��ة	تعام��الت	الت��داول،	ُمتابع��ة	عم��ل	مرك��ز	املقا�س��ة	واحلف��ظ	املرك��زي	و�سن��دوق	�سم��ان	

الت�س��وية...
تتابع	الهيئة	مهامها	وم�سوؤولياتها	من	خالل:

_ �سمان	�سوق	مايل	يت�سف	بالعدالة	والكفاءة	وال�سفافية

_	حماية	املواطنني	وامل�ستثمرين	يف	الوراق	املالية	من	املمار�سات	غري	العادلة	اأو	غري	ال�سليمة
_	ت�سجيع	الن�ساط	الدخاري	وال�ستثماري	مبا	يخدم	القت�ساد	الوطني.

يت�سم��ن	التقري��ر	معلوم��ات	ع��ن	اإح��داث	الهيئ��ة،	اأهدافه��ا،	اجلهات	اخلا�سعة	لإ���رشافها،	جمل���س	املفو�سني،	هيكلها	
التنظيم��ي،	بياناته��ا	املالي��ة،	يلق��ي	ال�س��وء	عل��ى	اإجن��ازات	الهيئ��ة	موزع��ة	وفق	اجلهات	التي	ت���رشف	عليه��ا،	ويتناول	
ب�س��كل	مف�س��ل	كاف��ة	الق�ساي��ا	املتعلق��ة	باإ�س��دار	وت�س��جيل	اأ�س��هم	ال���رشكات	امل�س��اهمة	العام��ة	والت��زام	ال���رشكات	
بتق��دمي	الف�ساح��ات	املالي��ة	وغ��ري	املالي��ة	و	م�س��ائل	احلوكم��ة،	كم��ا	يناق���س	التقري��ر	الج��راءات	الرقابي��ة	املكتبي��ة	
ومهم��ات	التفتي���س	امليداني��ة	عل��ى	���رشكات	اخلدم��ات	املالي��ة	وواق��ع	عمله��ا،	اإ�ساف��ة	اإىل	نظ��رة	عام��ة	ع��ن	اأداء	�س��وق	

دم�س��ق	ل��الأوراق	املالي��ة	واأهم	موؤ���رشاته.
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لمحة عن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية
اإحداث الهيئة:

)هيئ��ة	الأوراق	والأ�س��واق	املالي��ة	ال�س��ورية(	هيئ��ة	ناظم��ة	ترتب��ط	برئي���س	جمل���س	ال��وزراء	وتتمتع	بال�س��خ�سية	العتبارية	وبال�س��تقالل	
امل��ايل	والإداري	مقره��ا	دم�س��ق.	وتع��د	اجله��ة	امل�س��وؤولة	ع��ن	اإ�س��دار	التعليم��ات	للجه��ات	اخلا�سع��ة	لإ���رشافها	والقي��ام	بكاف��ة	الوظائ��ف	

الكفيل��ة	بتحقي��ق	اأهدافها.
اإدارة الهيئة:

يك��ون	للهيئ��ة	جمل���س	ي�س��مى	جمل���س	املفو�س��ني	ويت�س��كل	م��ن	�س��بعة	اأع�س��اء	منه��م	اأربع��ة	اأع�س��اء	متفرغ��ني	بينه��م	رئي���س	املجل���س	ونائ��ب	
رئي���س	املجل���س	م��ن	ذوي	اخل��ربة	والخت�سا���س	عل��ى	اأن	يكون��وا	اأ�س��خا�سًا	طبيعي��ني	�س��وريني	بالإ�ساف��ة	اإىل	مع��اوين	وزي��ري	املالي��ة	

والتج��ارة	الداخلي��ة	وحماي��ة	امل�س��تهلك	والنائ��ب	الأول	حلاك��م	م���رشف	�س��ورية	املرك��زي.
وي�سم	املجل�س	كاًل	من	ال�سادة:

										رئي�س	جمل�س	مفو�سي	الهيئة الدكتور	عابد	ف�سلية			
									نائب	رئي�س	جمل�س	املفو�سني الدكتور	علي	يو�سف		

																		معاون	وزير	املالية	ل�سوؤون	الإنفاق الأ�ستاذ	منهل	هناوي	
										معاون	وزير	التجارة	الداخلية	ل�سوؤون	ال�رشكات 	 	 الأ�ستاذ	جمال	�سعيب	
			النائب	الأول	حلاكم	م�رشف	�سورية	املركزي 	 	 الدكتور	حازم	قرفول	

						ع�سو	جمل�س	متفرغ الدكتورة	نائلة	زكريا																																																					
	   	ع�سو	جمل�س	متفرغ 	 	 	 الدكتور	حممد	ع�سام	هزمية	

اجلهات اخلا�سعة لإ�سراف الهيئة

تخ�سع	لإ�رشاف	ورقابة	الهيئة	اجلهات	التالية:

2.�رشكات	اخلدمات	والو�ساطة	املالية	املرخ�سة. 	 	 	 1.ال�رشكات	امل�سدرة	لالأوراق	املالية.	
4.الأ�سواق	املالية. 3.م�سارف	و�رشكات	ال�ستثمار	و�سناديق	ال�ستثمار	املرخ�سة.	
5.�رشكات	ومكاتب	املحا�سبة	والتدقيق	املعتمدة.

الهيكل التنظيمي للهيئة:

بين��ت	امل��ادة	/12/	م��ن	التعليم��ات	التنفيذي��ة	لقان��ون	اإح��داث	هيئ��ة	الأوراق	والأ�س��واق	املالي��ة	ال�س��ورية	الهي��كل	الإداري	واملك��ون	م��ن	ع��دد	
من	املديريات	واملكاتب	التي	ترتبط	برئي�س	الهيئة	وفق	التايل:

2.مكتب	رئي�س	املجل�س. 	 	 	 	 1.اأمانة	�رش	املجل�س.	
4.مديرية	الدرا�سات	والأبحاث	والتوعية. 	 	 	 	 3.مكتب	التدقيق	الداخلي.	
6.مديرية	الإ�سدار	والرتخي�س	والإف�ساح. 	 	 	 5.مديرية	الرقابة	والتفتي�س.	

8.مديرية	ال�سوؤون	القانونية	والتنفيذ	واملتابعة. 	 	 	 7.مديرية	ال�سوؤون	الإدارية	واملالية.	
9.مديرية	النظم	واملعلومات.



7

التقرير السنوي 2017

أهم قرارات مجلس المفوضين خالل العام 2017:

اتخ��ذ املجل���س العدي��د م��ن الق��رارات الناظمة لعم��ل اجله��ات اخلا�سعة لإ�س��راف الهيئة وق��د تنوعت 

الق��رارات وفقاً ملا يلي:

الموافق��ة	عل��ى	اإج��راء	التاأ�س��ير	والت�سحي��ح	ال��الزم	اأ�س��وًل	م��ن	قب��ل	الجه��از	المرك��زي	للرقاب��ة	المالي��ة	عل��ى	ق��رارات	تعيي��ن	وترفي��ع	
موظف��ي	الهيئة.	

اعتماد	مجموعة	من	قرارات	مجل�س	اإدارة	�سوق	دم�سق	لالأوراق	المالية	فيما	يخ�ّس:

1.	تعديل	المادتين	)24/فقرة	ب(	و)25(	من	نظام	موظفي	ال�سوق.
2.	تعديل	الماد)35/ج(	من	تعليمات	التداول	في	ال�سوق.

3.	تجميد	العمل	باأحكام	الفقرتين)ه_و(	من	المادة	/16/	من	نظام	قواعد	و�سروط	الإدراج.
4.	تعديل	البندين)2_3(	من	الفقرة	)4(	من	المادة	)9(	من	تعليمات	التداول	في	ال�سوق.

اإ�سدار	تعليمات	مكافحة	غ�سل	الموال	وتمويل	الرهاب	في	معامالت	الوراق	المالية	بالقرار	رقم	85/م	تاريخ	2017/6/15.
فر�س	عقوبة	التنبيه	بحق	�سركة	)بنك	ال�سرق(	لمخالفتها	اإحدى	اأحكام	تعليمات	تعامل	الأع�ساء	بالأوراق	المالية.
فر�س	عقوبة	الإنذار	بحق	�سركة	)التحاد	التعاوني	للتاأمين(	لمخالفتها	اإحدى	اأحكام	تعليمات	المتعلقة	بالإف�ساح.		

ت�سكيل	لجان	مخت�سة	بو�سع	وتعديل	اأنظمة:	الإف�ساح	وال�ستحواذ	والنظام	الداخلي.
تمديد	تجميد	ن�ساط	ثالث	�سركات	للو�ساطة	والخدمات	المالية	عن	عام	2017	وهي:

1.	�سركة	اإيفا	للخدمات	المالية	الم�ساهمة	المغفلة	الخا�سة.
2.	�سركة	عودة	كابيتال	محدودة	الم�سوؤولية.
3.	�سركة	بايونيرز	لال�ستثمارات	المالية.
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الشركات المساهمة العامة
اأولً-اإ�سدار وت�سجيل الأوراق املالية:

يتعني	على	ال�رشكات	امل�ساهمة	العامة	الراغبة	باإ�سدار	اأوراق	مالية	اأو	بزيادة	راأ�س	املال	�سواء	عرب	ا�سدار	عام	عرب	�سم	الحتياطيات	
اأو	الرباح	ر�سملة	الديون،	احل�سول	على	موافقة	الهيئة	وذلك	مبا	ين�سجم	مع	نظام	ا�سدار	وطرح	الوراق	املالية	ال�سادر	مبوجب	قرار	

رئي�س	جمل�س	الوزراء	رقم	3945	لعام	2006.
وعل��ى	الرغ��م	م��ن	اأهمي��ة	ال�س��وق	الولي��ة	وانعكا�س��ها	عل��ى	تن�س��يط	ال�س��وق	الثانوي��ة	ال	اأن	الظ��روف	احلالي��ة	الت��ي	مت��ر	به��ا	البل��د	ادت	اىل	

حال��ة	م��ن	اجلم��ود	فيم��ا	يتعل��ق	بالإ�س��دار،	واقت�رشت	املوافقات	املمنوحة	م��ن	قبل	الهيئة	على:
1.	من��ح	املوافق��ة	النهائي��ة	ل���رشكة	بن��ك	�س��ورية	ال��دويل	الإ�س��المي	عل��ى	زي��ادة	راأ�س��ماله	ع��ن	طري��ق	اإ�س��دار	/10,624,257/	�س��هم	
بقيم��ة	اأ�س��مية	/100/	ل��رية	�س��ورية	لل�س��هم	الواح��د	وبقيم��ة	اإجمالي��ة	تبل��غ	/1,062,425,700/	والناجم��ة	ع��ن	�س��م	الحتياطي��ات	

وج��زء	م��ن	الأرب��اح	مبوج��ب	ق��رار	جمل���س	مفو�س��ي	الهيئ��ة	رق��م	)80/م(	تاري��خ	12/6/2017.
2.	من��ح	املوافق��ة	النهائي��ة	ل���رشكة	بن��ك	بيم��و	ال�س��عودي	الفرن�س��ي	عل��ى	زي��ادة	راأ�س��ماله	عن	طريق	اإ�س��دار	/5,000,000/	�س��هم	بقيمة	
اأ�س��مية	/100/	ل��رية	�س��ورية	لل�س��هم	الواح��د	وبقيم��ة	اإجمالي��ة	تبل��غ	/500,000,000/	والناجم��ة	ع��ن	�س��م	جزء	م��ن	الحتياطيات	

والأرباح	مبوجب	قرار	جمل���س	مفو�سي	الهيئة	رقم	)128/م(	تاريخ	27/11/2017.
3.	من��ح	املوافق��ة	ل���رشكة	عمري��ت	لالإ�س��تثمار	والتطوي��ر	ال�س��ياحي	عل��ى	اإ�س��دار	وط��رح	/9,400,000/	ت�س��عة	مالي��ني	واأربعمائ��ة	األ��ف	
�س��هم	بقيم��ة	اإ�س��مية	/100/	ل.���س	مائ��ة	ل��رية	�س��ورية	لل�س��هم	وبقيم��ة	اإجمالي��ة	تبل��غ	/940,000,000/	ل.���س	ت�س��عمائة	واأربع��ني	

مليون	لرية	�س��ورية،	وذلك	بغر�س	زيادة	راأ�س��مال	ال���رشكة.
4.	متدي��د	املهل��ة	املمنوح��ة	ل���رشكة	م���رشف	�س��ورية	واخللي��ج	لبي��ع	م��ا	تبق��ى	م��ن	اأ�س��هم	زي��ادة	راأ���س	امل��ال-	غ��ري	املكتت��ب	بها-م��ن	خ��الل	

�س��وق	دم�س��ق	ل��الأوراق	املالي��ة،	ولغاي��ة	9/9/2018.

ثانياً: اعتماد مدققي احل�سابات:
تق��وم	الهيئ��ة	ببداي��ة	كل	ع��ام	باإ�س��دار	قوائ��م	باأ�س��ماء	���رشكات	ومكات��ب	التدقي��ق	املعتمدة	وامل�س��موح	له��ا	القيام	بعملي��ات	تدقيق	اجلهات	
اخلا�سع��ة	لرقاب��ة	الهيئ��ة	م��ن	���رشكات	م�س��اهمة	عام��ة	و���رشكات	خدم��ات	مالي��ة	و�س��وق	دم�س��ق	ل��الأوراق	املالي��ة،	منوه��ني	انه	بل��غ	اجمايل	

ع��دد	���رشكات	ومكات��ب	التدقي��ق	املعتم��دة	لع��ام	2017	خم�س��ة	وع���رشون	مدقق��ا.

ثالثاً: الإف�ساح:
تقوم	دائرة	الإف�ساح	مبتابعة	اجلهات	امل�سدرة	لالأوراق	املالية	لتقوم	بالإف�ساح	الدوري	والطارئ	واملت�سمن	اإر�سال	تعاميم	وا�ستالم	
البيان��ات	املطلوب��ة	وتدقيقه��ا	والتاأك��د	م��ن	التزام	ال���رشكات	مبعايري	املحا�س��بة	الدولية	ومعايري	اإع��داد	التقارير	املالية	عند	اإعداد	البيانات	
املالية،	واملوافقة	على	ن�رشها	على	املوقع	الر�سمي	للهيئة	ومتابعة	قيام	ال�رشكات	امل�ساهمة	باجتماعات	الهيئة	العامة،	كما	تقوم	دائرة	
الإف�ساح	باإر�سال	ا�ستمارة	احلوكمة	لل�رشكات	للتاأكد	من	التزامها	مبمار�سات	احلوكمة	واإعداد	تقرير	�سنوي	عن	حوكمة	ال�رشكات.
حي��ث	يع��د	الإف�س��اح	الدعام��ة	الأ�سا�س��ية	لإظه��ار	حقيق��ة	الأو�س��اع	املالي��ة	لل���رشكات	مب��ا	فيه��ا	طماأنة	امل�س��اهمني	على	حقوقه��م	واأ�سحاب	
الودائ��ع	عل��ى	�س��المة	ودائعه��م،	وي�س��اعد	يف	رف��ع	م�س��توى	ال�س��فافية	وطماأن��ة	فئ��ات	املتعامل��ني	يف	ال���رشكات	لتخ��اذ	الق��رار	ال�س��تثماري	

املنا�س��ب،	اإ�ساف��ًة	اإىل	كون��ه	اأه��م	قن��وات	التوا�سل	بني	امل�س��اهمني	واإدارة	ال���رشكة.
وت�سهم	حوكمة	ال�رشكات	يف	اإحكام	الرقابة	على	ال�رشكات	امل�ساهمة	العامة	التي	تظهرها	يف	النهاية	عمليات	الإف�ساح.
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وتتلخ�س	اأهم	فوائد	الإف�ساح	يف	مايلي:
طماأنة	حملة	الأ�سهم	على	اأو�ساع	ال�رشكات	وحقوقهم	فيها.

جعل	�سوق	الأوراق	املالية	اأكرث	كفاءًة	ودقًة	وتنظيمًا.
حتفيز	اإدارات	ال�رشكات	على	حت�سني	كفاءاتها	يف	الأداء	والعمل	على	زيادة	الأرباح	وت�سجيع	ال�ستثمارات	الراأ�سمالية	يف	القت�ساد	القومي.

التقليل	من	خماطر	ال�ستثمار	املايل.
اإظهار	التزامات	وودائع	ال�رشكة	وا�ستثماراتها	وقدرتها	على	الوفاء	بالتزاماتها.
الت�سهيل	على	امل�ستثمرين	من	خالل	التوا�سل	وتوفري	املعلومات	الالزمة	لهم.
امل�ساعدة	على	تقليل	حجم	ال�سائعات	التي	ترتبط	باملعلومات	املالية	لل�رشكات.
امل�ساعدة	على	تقليل	فر�س	عدم	تكافوؤ	الفر�س	يف	احل�سول	على	املعلومات.

اأوًل- الإف�ساحات املطلوبة خالل ال�سنة املالية:
تطلب	الإف�ساحات	التالية	خالل	ال�سنة:

اإلفصاحات المطلوبة وفق نظام وتعليمات اإلفصاح
المعلومات المطلوبةتاريخ التقديماإلفصاح المطلوب

ا�ستمارة	الإف�ساح	رقم	)1(خالل	45	يوم	من	انتهاء	ال�سنة	املاليةالإف�ساحات	الأولية	لل�سنة	املالية	ال�سابقة

خالل	ثالثة	اأ�سهر	من	انتهاء	ال�سنة	املاليةالإف�ساحات	النهائية

كلمة	رئي�س	جمل�س	الإدارة
تقرير	جمل�س	الإدارة	مبختلف	مكوناته	

)الإحدى	والع�رشين(
تقرير	مدقق	احل�سابات

القوائم	املالية	والإي�ساحات	املرفقة
الإقرارات	الثالث	املطلوبة	من	اإدارة	ال�رشكة

خالل	�سهر	من	انتهاء	املدة)4/30(اإف�ساحات	الربع	الأول	3/31
ا�ستمارة	الإف�ساح	رقم	)2(
تقرير	مدقق	احل�سابات

القوائم	املالية	املراجعة	والإي�ساحات	املرفقة

خالل	�سهر	من	انتهاء	املدة	)7/31(اإف�ساحات	الن�سف	الأول	6/30
ا�ستمارة	الإف�ساح	رقم	)2(
تقرير	مدقق	احل�سابات

القوائم	املالية	املراجعة	والإي�ساحات	املرفقة

خالل	�سهر	من	انتهاء	املدة	)10/31(اإف�ساحات	الربع	الثالث	9/30
ا�ستمارة	الإف�ساح	رقم	)2(
تقرير	مدقق	احل�سابات

القوائم	املالية	املراجعة	والإي�ساحات	املرفقة

بيان	مكتوب	من	ال�رشكة	حول	احلدث	الذي	يتم	ب�سكل	فوريالإف�ساحات	الطارئة	خالل	العام
الإف�ساح	عنه

ثانياً- ال�سركات امل�ساهمة العامة اخلا�سعة لإ�سراف الهيئة:
-يبل��غ	ع��دد	ال���رشكات	امل�س��اهمة	العام��ة	اخلا�سع��ة	لإ���رشاف	هيئ��ة	الأوراق	والأ�س��واق	املالي��ة	ال�س��ورية	يف	31/12/2017	)53(	���رشكة	

منه��ا	)7(	���رشكات	متوقف��ة	ع��ن	العم��ل	لي�سب��ح	ع��دد	ال���رشكات	الفعالة	حاليًا	)46(	���رشكة	موزعة	عل��ى	القطاعات	التالية:
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 س.مليار ل/رأس المال حسب القطاعات

 س.مليار ل/مجموع رؤوس األموال

الشركات الفعالة والمتوقفة عن العمل
الإجمايل ال�رشافة الت�سالت الزراعة ال�سناعة اخلدمات التاأمني امل�سارف ال�رشكات

46 5 2 6 5 7 7 14 الفعالة
7 1 - 1 1 4 - - املتوقفة

أسماء الشركات المتوقفة عن العمل
ال�رشكة القطاع الرقم

ال�سورية	لل�سياحة	)الكرنك	�سابقًا(

اخلدمات

1

ال�سليمة	للم�ساريع	الن�سائية 2

داريو�س	للنقل	وال�سياحة 3

امل�ساريع	الكاثوليكية 4

ك�سب	للتربيد ال�سناعة 5

فيحاء	ال�سام	للت�سويق	الزراعي الزراعة 6

ال�رشق	الأو�سط	لل�رشافة ال�رشافة 7

يبل��غ	جمم��وع	روؤو���س	الأم��وال	لل���رشكات	اخلا�سع��ة	لإ���رشاف	الهيئ��ة	وذل��ك	با�س��تثناء	)7(	���رشكات	املتوقف��ة	ع��ن	العم��ل	108,381	
ملي��ار	ل.���س	موزع��ة	عل��ى	القطاع��ات	وفق��ًا	ملايل��ي:

 الشركات المساهمة الخاضعة إلشراف الهيئة وفق القطاعات
نسبتها من اإلجمالي مجموع رؤوس األموال/مليار ل.س القطاع

%73 78,876 امل�سارف
%7 7,400 التاأمني
%3 3,022 اخلدمات

%11 11,661 ال�سناعة
%1 1,322 الزراعة
%4 4,850 الت�سالت
%1 1,250 ال�رشافة

%100 108,381 المجموع

-	متثل	امل�سارف	%73	من	اإجمايل	روؤو�س	الأموال	يليها	ال�سناعة	ل�سخامة	راأ�س	مال	�رشكة	ا�سمنت	البادية.
-	اأكرب	ال�رشكات	من	حيث	روؤو�س	الأموال	بنك	قطر	الوطني	)15	مليار(	تليه	ا�سمنت	البادية	)9.7	مليار(.
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ثالثاً- الإف�ساحات الأولية لعام 2016:
وفق��ًا	لنظ��ام	وتعليم��ات	الإف�س��اح	للجه��ات	اخلا�سع��ة	لإ���رشاف	الهيئ��ة	ال�س��ادر	بالق��رار	رق��م	/3943/	تاري��خ	2006/6/28	يف	امل��ادة	
)6(	فاإن	على	ال���رشكة	امل�سدرة	ن���رشنتائج	اأعمالها	الأولية	بعد	قيام	مفت���س	احل�س��ابات	باإجراء	عملية	املراجعة	الأولية	لها	وذلك	خالل	

خم�سة	واأربعني	يومًا	من	انتهاء	�سنتها	املالية	وتزويد	الهيئة	بن�سخ	عنها.

الهدف من الإف�ساحات الأولية:
ته��دف	الإف�ساح��ات	الأولي��ة	اإىل	اإعط��اء	اإعط��اء	فك��رة	مبدئي��ة	ع��ن	النتائ��ج	النهائي��ة	لل���رشكات	وذل��ك	لك��ون	امل�س��تثمرين	ينقطع��ون	من��ذ	
نهاي��ة	ال�س��هر	العا���رش)اإف�ساحات	الرب��ع	الثال��ث(	ع��ن	اأي	معلوم��ات	اأو	بيان��ات	مالي��ة	لل���رشكات	وحي��ث	اأن	الإف�ساح��ات	النهائي��ة	

املت�سمن��ة	البيان��ات	املالي��ة	املدقق��ة	ت�س��در	خ��الل	الأ�س��هر	الث��الث	الأوىل	لنته��اء	ال�س��نة	املالي��ة.
تق��دم	الإف�ساح��ات	وف��ق	ا�س��تمارة	الإف�س��اح	رق��م	/1/	اخلا�س��ة	بالإف�ساح��ات	الأولي��ة	وتت�سم��ن	معلوم��ات	عام��ة	ع��ن	ال���رشكة	
واإدارته��ا-	القي��م	املختلف��ة	لل�س��هم	بنهاي��ة	الف��رتة	)ال�س��مية،	الدفرتي��ة،	ال�س��وقية(	وكذل��ك	اأه��م	موؤ���رشات	قائمةاملرك��ز	امل��ايل	املقارن��ة	
)املوجودات،حقوق	امل�س��اهمني(	وقائمة	الدخل	املقارنة)رقم	الأعمال،	الدخل	قبل	ال�رشيبة،	�سايف	الدخل،	ربحية	ال�س��هم	(	اإ�سافًة	

اإىل	ملخ���س	ع��ن	نتائ��ج	اأعم��ال	ال���رشكة	خ��الل	الع��ام	يت�سم��ن	ماترغ��ب	ال���رشكة	بالإع��الن	عن��ه	للم�س��تثمرين	واملهتم��ني.
يتم	ن�رش	ال�ستمارة	بعد	تدقيقها	بكافة	حمتوياتها	على	موقع	الهيئة	اللكرتوين.

هذه	ال�ستمارة	خا�سة	مبتطلبات	الهيئة	ول	تقدم	لأي	جهة	رقابية	اأخرى.

1-ال�سركات املطالبة بتقدمي اإف�ساحاتها الأولية لعام 2016:

-يبلغ	عدد	ال���رشكات	امل�س��اهمة	العامة	اخلا�سعة	لإ���رشاف	هيئة	الأوراق	والأ�س��واق	املالية	ال�س��ورية	والفعالة	/46/���رشكة	بنهاية	عام	
2016	منه��ا	/24/	���رشكة	مدرج��ة	يف	�س��وق	دم�س��ق	ل��الأوراق	املالي��ة.

-يوجد	)5(	�رشكات	لهم	ظروفهم	اخلا�سة	فيكتفى	بالإف�ساحات	النهائية	كما	يف	اجلدول	التايل:

الشركات ذات الظروف الخاصة
مالحظاتالشركةالقطاعالرقم

مت	�رشاء	68%	من	ال�رشكة	من	قبل	�رشكة	�سام	القاب�سة،	ومل	تبداأ	اأعمالهاعمريت*اخلدمات1
2

ال�سناعة
متار�س	ن�ساطًا	زراعيًاال�سورية	لل�سناعة	والزراعة

�رشكة	�سغرية	ذات	طابع	عائلي	راأ�سمالها	400,000	موؤ�س�سة	يف	عام	1950التجارية	لل�سناعة	والتربيد3
ب�سبب	توقف	ن�ساطها	الت�سغيليع�سري	اجلبل	الطبيعي4
مت	اتخاذ	قرار	هيئة	عامة	بحل	ال�رشكةبيكو	لل�رشافةال�رشافة5

     *خالل	عام	2017	مت	زيادة	راأ�س	مال	�رشكة	عمريت	اإىل	/2/	مليار	لرية	�سورية	و�ستكون	مطالبة	بجميع	الإف�ساحات	يف	العام	القادم.

-كما	يوجد	)6(	�رشكات	زراعية	اأو	متار�س	ن�ساطًا	زراعيًا	فيكتفى	بتقدمي	الإف�ساحات	النهائية	منها	وهي:
	العربية	ال�سورية	لتنمية	املنتجات	الزراعية	)غدق(-	بركة	للمنتجات	الزراعية	واحليوانية-	الهند�سية	الزراعية	لال�ستثمارات	

)مناء(-	القلمون	لال�ستثمار	النباتي	واحليواين-	ال�سام	الزراعية	-		ال�رشق	الأدنى	ملنتجات	الزيتون			
-وبالتايل	فاإن	عدد	ال�رشكات	املطالبة	بتقدمي	اإف�ساحاتها	الأولية	2016	هو	/35/	�رشكة	من	اأ�سل	ال�رشكات	ال�	)46(.
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 2- ال�سركات امللتزمة وغري امللتزمة بتقدمي الإف�ساحات الأولية 2016:

الشركات الملتزمة وغير الملتزمة بتقديم اإلفصاحات األولية 2016

الشركات غير الملتزمةالشركات الملتزمةالشركات المطالبة باإلفصاحات األوليةالقطاع
ليوجد1414امل�سارف
ليوجد77التاأمني

64اخلدمات
باب	الفرج	لل�سياحة
ما�س	للتوزيع

ليوجد22ال�سناعة
ليوجد22الت�سالت
املتحدة	لل�رشافة43ال�رشافة
35323المجموع

وبالت��ايل	التزم��ت	32	���رشكة	بتق��دمي	اإف�ساحاته��ا	الأولي��ة	لع��ام	2016	م��ن	اأ�س��ل	ال���رشكات	ال���	35	املطالب��ة	بتقدميه��ا	اأي	بن�س��بة	الت��زام	
بلغت	%91.	

رابعاً- الإف�ساحات النهائية لعام 2016:

1- الإطار القانوين وم�سمون الإف�ساحات النهائية:

وفق��ًا	لنظ��ام	وتعليم��ات	الإف�س��اح	للجه��ات	اخلا�سع��ة	لإ���رشاف	الهيئ��ة	ول�س��يما	امل��ادة	)7(	من��ه	)يج��ب	تزوي��د	الهيئ��ة	بالتقري��ر	
ال�س��نوي	لل���رشكة	خ��الل	م��دة	ل	تزي��د	عل��ى	ثالث��ة	اأ�س��هر	م��ن	�س��نتها	املالي��ة(

تت�سمن	الإف�ساحات	النهائية	وفقًا	لذلك	/5/	اأجزاء	كمايلي:
1.كلمة	رئي�س	جمل�س	الإدارة

2.تقرير	جمل�س	الإدارة	ببنوده	الإحدى	والع�رشين.
3.البيانات	املالية	املقارنة	واملدققة	لل�رشكة.

4.تقرير	مدقق	ح�سابات	ال�رشكة.
5.الإقرارات	الثالثة	املطلوبة	من	جمل�س	الإدارة.
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85% 

15% 

 الشركات الملتزمة

 الشركات غير الملتزمة

2- ال�سركات املطالبة بتقدمي اإف�ساحاتها النهائية لعام 2016:
-يبل��غ	ع��دد	ال���رشكات	امل�س��اهمة	العام��ة	اخلا�سع��ة	لإ���رشاف	هيئ��ة	الأوراق	والأ�س��واق	املالي��ة	ال�س��ورية	الفعال��ة	يف	نهاي��ة	ع��ام	2016	

)46(	���رشكة،	موزع��ة	عل��ى	القطاعات	التالية:
-وبالتايل	يبلغ	عدد	ال�رشكات	املطالبة	بتقدمي	اإف�ساحاتها	النهائية	لعام	2016	)46(	�رشكة	موزعة	كمايلي:

الشركات المطالبة بتقديم إفصاحاتها النهائية
الإجمايلال�رشافةالت�سالتالزراعةال�سناعةاخلدماتالتاأمنيامل�سارفالقطاع

1477562546ال�رشكات	الفعالة

3- ال�سركات امللتزمة وغري امللتزمة بتقدمي اإف�ساحاتها النهائية لعام 2016:

الشركات الملتزمة وغير الملتزمة باإلفصاحات النهائية لعام 2016
الشركات غير الملتزمةعددالشركات الملتزمةالشركات المطالبةالقطاع
ل	يوجد1414امل�سارف
ل	يوجد77التاأمني
ما�س	للتوزيع-	باب	الفرج	لل�سياحة75اخلدمات
ال�سورية	لل�سناعة	والزراعة-	التجارية	لل�سناعة	والتربيد53ال�سناعة
القلمون-	الربكة-	ال�سام63الزراعة
ل	يوجد22الت�سالت
ل	يوجد55ال�رشافة
46397املجموع

بل��غ	ع��دد	ال���رشكات	امل�س��اهمة	العام��ة	الت��ي	زودت	الهيئ��ة	باإف�ساحاته��ا	النهائي��ة	لع��ام	2016	)39(	���رشكة	م��ن	ال���رشكات	ال���	)46(	
املطالب��ة،	بن�س��بة	الت��زام	بلغ��ت	85%	م��ن	اإجم��ايل	ال���رشكات	املطالب��ة	بتق��دمي	الإف�ساح��ات	النهائي��ة	لع��ام	2016.
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4- التقرير ال�سنوي لعام 2016:
مت	ن���رش	التقاري��ر	ال�س��نوية	لع��ام	2016	لل���رشكات	اخلا�سع��ة	لإ���رشاف	ورقاب��ة	الهيئ��ة	لأول	م��رة	على	موقع	الهيئ��ة	اللكرتوين	،	حيث	مت	
ن���رش	جميع	التقارير	ال�س��نوية	لعام	2016	لل���رشكات	التي	قدمت	بياناتها	املالية	النهائية	لعام	2016	وعقدت	هيئتها	العامة	لعام	2016	

با�س��تثناء	ال���رشكة	الهند�س��ية	الزراعي��ة	لال�س��تثمارات-	من��اء.

الشركات التي نشرت التقرير السنوي لعام 2016
الإجمايلال�رشافةالت�سالتالزراعةال�سناعةاخلدماتالتاأمنيامل�سارفالقطاع

1475322538عدد	ال�رشكات

خام�ساً- الإف�ساحات املرحلية لعام 2017:
وفق��ًا	للفق��رة	)اأ(	م��ن	امل��ادة		رق��م	)12(	م��ن	نظ��ام	وتعليم��ات	الإف�س��اح	للجه��ات	اخلا�سع��ة	لإ���رشاف	الهيئ��ة	ال�س��ادر	بالق��رار	/3943/	
ع��ن	ال�س��يد	رئي���س	جمل���س	ال��وزراء	فاإن��ه	يج��ب	عل��ى	ال���رشكة	امل�س��درة	اإع��داد	وتزوي��د	الهيئ��ة	بالتقاري��ر	ن�سف	ال�س��نوية	املقارن��ة،	وتن�س	
الفقرة	)ج(	من	نف�س	املادة	على	جواز	طلب	التقارير	ربع	ال�سنوية	املقارنة.	ويجب	تقدمي	هذه	التقارير	خالل	فرتة	ل	تتجاوز	�سهرًا	من	

تاريخ	انتهاء	الفرتة.

ال�سركات املطالبة وال�سركات امللتزمة بتقدمي اإف�ساحاتها املرحلية لعام 2017:
بعد	ا�س��تبعاد	ال���رشكات	املتوقفة	عن	العمل	وذات	الظروف	اخلا�سة	وال���رشكات	ذات	الن�س��اط	الزراعي،	يبلغ	عدد	ال���رشكات	امل�س��اهمة	
املطالبة	بتقدمي	الإف�ساحات	املرحلية	)35(	�رشكة	من	اأ�سل	ال��رشكات	ال�)53(	اخلا�سعة	لإ�رشاف	الهيئة	وهم	نف�س	ال�رشكات	املطالبة	

بالإف�ساحات	الأولية.

اإلفصاحات المرحلية لعام 2017

الشركات القطاع
المطالبة

إفصاحات الربع الثالث 2017إفصاحات النصف األول 2017إفصاحات الربع األول 2017

الشركات 
الملتزمة

الشركات 
غير الملتزمة

نسبة 
االلتزام

الشركات 
الملتزمة

الشركات 
غير الملتزمة

نسبة 
االلتزام

الشركات 
الملتزمة

الشركات 
غير الملتزمة

نسبة 
االلتزام

100%-10014%-10014%-1414امل�سارف

100%-1007%-1007%-77التاأمني

67%6742%6742%642اخلدمات

100%-1002%-1002%-22ال�سناعة

100%-1002%-1002%-22الت�سالت

100%-1002%-1004%-44ال�رشافة

94%94332%94332%35332اإلجمالي

-ال�رشكات	التي	مل	تلتزم	بتقدمي	البيانات	املرحلية	هم	)ما�س	للتوزيع-	باب	الفرج	لل�سياحة	والفنادق(.

�ساد�ساً- الإف�ساحات الطارئة خالل عام 2017:
ا�س��تنادًا	اإىل	امل��ادة	رق��م	)13(	م��ن	نظ��ام	وتعليم��ات	الإف�س��اح	تق��وم	الدائ��رة	با�س��تقبال	الإف�ساح��ات	الطارئة	من	ال���رشكات	ون���رشها	على	

موقع	الهيئة.
حي��ث	مت	الإف�س��اح	ع��ن	36	اإف�ساح��ًا	طارئ��ًا	موزع��ًا	عل��ى	18	���رشكة	وج��اءت	امل�س��ارف	اأوًل	حي��ث	مت	الإف�س��اح	ع��ن	�س��بعة	ع���رش	اأح��دًث	

هام��ًا	موزع��ة	عل��ى	11	م�س��ارف	كم��ا	يف	اجلدول	التايل:
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اإلفصاحات الطارئة خالل عام 2017
عنوان اإلفصاحتاريخ اإلفصاحالشركةالرقم

قطاع المصارف
ا�ستقالة	ممثل	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/05/25امل�رشف	الدويل	للتجارة	والتمويل1

بنك	�سورية	واملهجر2
ا�ستقالة	ممثلي	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/04/05
تعيني	ع�سوين	يف	جمل�س	اإدارة2017/08/08
ا�ستقالة	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/11/01

البنك	العربي-	�سورية3
ا�ستقالة	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/03/30
ا�ستقالة	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/05/18
تعيني	نائب	رئي�س	جمل�س	اإدارة2017/11/07
تعيني	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/12/31

بيبلو�س4
ا�ستقالة	ممثلي	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/07/31
ت�سمية	رئي�س	ونائب	جمل�س	اإدارة2017/12/06
تعيني	ممثل	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/12/12

حتديد	منا�سب	جمل�س	اإدارة2017/05/04بنك	�سورية	واخلليج5
تعيني	مدير	عام	للبنك2017/10/03

بنك	ال�سام	الإ�سالمي6
تغيري	ممثل	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/02/26
2017/03/07)2015-9001-ISO(	اجلودة	نظام	اإدارة	�سهادة	على	ح�سول
ا�ستقالة	ممثل	ع�سو	واإعادة	ت�سكيل	جمل�س	اإدارة2017/08/01

تغيري	ممثل	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/03/30بنك	�سورية	الدويل	الإ�سالمي7
تو�سيح	خلرب	احلريق	يف	فرع	القام�سلي	للبنك2017/09/25

2017/03/01بنك	الربكة-	�سورية8
ح�سول	على	وثيقة	بيان	اداء	وفقًا	للموا�سفة	الدولية	للم�سوؤولية	الجتماعية	

)ISO26000:20(

فرن�سبنك-	�سورية9

اإمتام	بيع	كامل	الأ�سهم	الفائ�سة	عن	عملية	راأ�س	املال2017/01/25
ا�ستقالة	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/03/08
تغيري	ممثل	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/03/30
تغيري	ممثل	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/12/05
تعيني	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/12/05
تعيني	ممثل	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/12/31

ا�ستقالة	ممثلي	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/07/05بنك	ال�رشق10
تغيري	ممثل	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/11/23بنك	قطر	الوطني-	�سورية11

قطاع التأمين
وفاة	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/01/10ال�سورية	الدولية	للتاأمني	)اآروب(12

تعيني	وتغيري	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/04/04
تعيني	مدير	عام	لل�رشكة2017/10/04املتحدة	للتاأمني13

قطاع الخدمات
تغيري	ممثلي	ع�سو	جمل�س	اإدارة2017/02/28العربية	ال�سورية	للمن�ساآت	ال�سياحية14
ا�ستقالة	ع�سو	واإعادة	ت�سكيل	جمل�س	اإدارة2017/03/13قرية	دم�سق	لل�سحن15

قطاع الصناعة
تغيريع�سو	جمل�س	اإدارة2017/04/19ع�سري	اجلبل	الطبيعي16
بخ�سو�س	تاأ�سي�س	�رشكة	اأوف	�سور2017/04/23الأهلية	للزيوت	النباتية17

ا�ستقالة	مدير	العام	لل�رشكة2017/11/01
قطاع الصرافة

تغيري	مدير	عام	ال�رشكة2017/07/10الأدهم	لل�رشافة18
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كما	مت	ن�رش	الأخبار	التالية	خالل	عام	2017:	
بخ�سو�س	�رشاء	بنك	بيمو	ال�سعودي	الفرن�سي	ن�سبة	45%	من	بنك	�سورية	واخلليج.

رف�س	بنك	�سورية	واخلليج	العر�س	املقدم	من	بنك	بيمو	ال�سعودي	الفرن�سي

�سابعاً- الهيئات العامة املنعقدة خالل عام 2017:
تق��وم	دائ��رة	الإف�س��اح	يف	اإط��ار	عمله��ا	مبتابع��ة	اأو�س��اع	ال���رشكات	امل�س��اهمة	اخلا�سع��ة	لإ���رشافها	بح�س��ور	اجتماع��ات	الهيئ��ات	العام��ة	
ورف��ع	التقاري��ر	الالزم��ة	ح��ول	ذل��ك	وبتعدي��ل	معلوم��ات	ال���رشكات	وفق	قرارات	ه��ذه	الجتماعات	وفيمايلي	اأهم	النتائج	امل�س��تخل�سة	من	

اجتماع��ات الهيئ��ات العامة املنعق��دة خالل عام 2017:

1- ال�سركات التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة حتى 2017/12/31:
عق��دت	)39(	���رشكة	اجتماع��ات	هيئاته��ا	العام��ة	خ��الل	الف��رتة	املذك��ورة	بواق��ع	)46(	اجتماع��ًا،	حي��ث	عق��دت	/7/	���رشكات	اجتماع��ني	
لهيئاته��ا	العام��ة	خ��الل	الف��رتة	املذك��ورة،	وعق��دت	���رشكتني	اجتم��اع	هيئته��ا	العام��ة	ب�س��كل	ا�س��تثنائي،	وبالت��ايل	عق��دت	)37(	���رشكة	

اجتماع��ات	هيئاته��ا	العام��ة	ملناق�س��ة	ج��دول	الأعم��ال	وفق	قانون	ال���رشكات.

2- الهيئات العامة ملناق�سة املوا�سيع ال�ستثنائية:
عقدت	/9/	�رشكات	اجتماع	هيئاتها	العامة	ملناق�سة	موا�سيع	ا�ستثنائية	خالل	الفرتة	كمايلي:

اجتماعات الهيئات العامة االستثنائية
مالحظاتنوعهاتاريخ االنعقادالشركةالرقم

توزيع	230%	من	راأ�س	املال	من	الأرباح	املدروةعادية2017/01/05�سرييتل	موبايل	تيليكوم1
انتخاب	اأع�ساء	جمل�س	اإدارةعادية2017/02/06بنك	عودة2
ملناق�سة	بيانات	املالية	لكل	من	الأعوام	2011-2012-2013-2014عادية2017/03/02بركة	لالإنتاج	الزراعي	واحليواين3
انتخاب	اأع�ساء	جمل�س	اإدارةعادية2017/04/23بنك	�سورية	واخلليج4
ت�سليم	الإدارة	اإىل	املوؤ�س�سة	ال�سورية	للتجارةغري	عادية2017/05/25ع�سري	اجلبل	الطبيعي5
زيادة	راأ�س	املال	ال�رشكة	لي�سبح	2	مليار	ل.�سغري	عادية2017/08/16عمريت6

زيادة	راأ�س	املال	توفيقًا	مع	قانون	�رشكات	ال�رشافة	وتوزيع	6.72%	غري	عادية2017/11/22�سام	لل�رشافة7
من	راأ�س	املال	كاأ�سهم	جمانية

ملناق�سة	بيانات	املالية	لعامني	2015-2016عادية2017/12/10ال�سورية	للمنتجات	الزراعية-	غدق8

زيادة	راأ�س	املال	توفيقًا	مع	قانون	�رشكات	ال�رشافة	وتوزيع	غري	عادية2017/12/28الأدهم	لل�رشافة9
40.67%	من	راأ�س	املال	كاأ�سهم	جمانية

3- اللتزام باملدة القانونية:
التزم��ت	)14(	���رشكات	بعق��د	هيئاته��ا	العام��ة	�سم��ن	مهل��ة	الأرب��ع	اأ�س��هر	وف��ق	امل��ادة	)165(	م��ن	قان��ون	ال���رشكات	ال�س��ادر	باملر�س��وم	

الت���رشيعي	رق��م	/29/	لع��ام	2011	م��ن	اأ�س��ل	ال���رشكات	ال���)37(	اأي	بن�س��بة	الت��زام	بلغ��ت	%38	.

4- الهيئات العامة العادية وغري العادية:
مت	عقد	)12(	اجتماعات	هيئات	عامة	غري	عادية	من	الجتماعات	ال�	37	اأي	بن�سبة	%32.	

5- توزيعات الأرباح بناًء على قرارات الهيئات العامة:
قامت	)19(	�رشكة	بتوزيع	اأرباح	على	م�ساهميها	عن	اأرباح	عام	2016،	منها	)5(	�رشكات	قامت	بتوزيع	اأ�سهم	جمانية.
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الشركات التي وزعت أرباح عن عام 2016

نسبة التوزيعات من رأس المالأسماء الشركات التي وزعتعدد الشركات التي وزعتعدد الشركات التي عقدتالقطاع

144امل�سارف

10%	)اأ�سهم	جمانية(بيمو	ال�سعودي	الفرن�سي

5%ال�سام	الإ�سالمي

12.49%	)اأ�سهم	جمانية(�سورية	الدويل	الإ�سالمي

15%بنك	الربكة

75التاأمني

10%الكويتية	للتاأمني

20%الوطنية	للتاأمني

14%امل�رشق	العربي	للتاأمني

9.1%املتحدة	للتاأمني

7%الدولية	للتاأمني	)اآروب(

53اخلدمات

15%املن�ساآت	ال�سياحية

5%الأهلية	للنقل

20%قرية	دم�سق	لل�سحن

25%الأهلية	للزيوت31ال�سناعة

16.66%ال�رشق	الأدنى	للزيتون11الزراعة

22الت�سالت
MTN%517.28

460%�سرييتل

53ال�رشافة

36%	)اأ�سهم	جمانية(الأدهم	لل�رشافة

6.72%	)اأ�سهم	جمانية(�سام	لل�رشافة

1.58%	)نقدي(	و%40.67	)اأ�سهم	جمانية(املتحدة	لل�رشافة

371919المجموع

ثامناً- حوكمة ال�سركات:
تعت��رب	احلوكم��ة	و�س��يلة	مهم��ة	يف	�سب��ط	اأداء	ال���رشكات	وحماي��ة	حق��وق	امل�س��تثمرين	وتعزي��ز	ال�س��فافية	يف	ال�س��وق	مب��ا	يزيد	م��ن	كفاءتها،	
وله��ذه	الأ�س��باب	ت�س��در	الهيئ��ة	تقري��رًا	مف�س��اًل	وخا�س��ًا	بحوكم��ة	ال���رشكات،	اإذا	اأ�س��درت	تقريره��ا	الثام��ن	حلوكم��ة	ال���رشكات	ع��ن	ع��ام	

2016،	وت�س��تعد	لإ�س��دار	تقريره��ا	اخلا���س	بع��ام	2017.

وميك��ن	الإط��الع	عل��ى	م�سم��ون	تقري��ر	احلوكم��ة	لع��ام	2016	كام��اًل	بالإ�ساف��ة	اإىل	دلي��ل	ال���رشكات	امللح��ق	ب��ه	عل��ى	املوق��ع	اللك��رتوين	
للهيئ��ة	�سم��ن	رابط	ال���رشكات	امل�س��اهمة/	تقاري��ر	احلوكمة.
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شركات الخدمات والوساطة المالية
مُتّث��ل	���رشكات	اخلدم��ات	والو�س��اطة	املالي��ة	الو�س��يلة	الوحي��دة	الت��ي	يت��م	ع��ن	طريقه��ا	ممار�س��ة	اأعمال	���رشاء	وبي��ع	الأوراق	املالية	يف	�س��وق	
دم�سق	لالأوراق	املالية،	وُيعترب	تنظيم	اأعمال	اخلدمات	املالية	من	ابرز	مهام	هيئة	الأوراق	املالية،	بهدف	املحافظة	على	�سالمة	التعامل	يف	
�سوق	راأ�س	املال	الوطني	وحمايته	من	املخاطر	التي	يتعر	�س	لها	وحماية	امل�ستثمرين	يف	الأوراق	املالية،	واعتماد	كفاءات	مهنية	حمرتفة	
وم�س��وؤولة،	وذل��ك	م��ن	خ��الل	من��ح	الهيئ��ة	تراخي���س	عم��ل	ل���رشكات	اخلدم��ات	والو�س��اطة	املالية	واعتم��اد	العاملني	املوؤهلني	فيه��ا،	ومتابعة	

جتديد	الرتاخي�س	لل���رشكات	ولالأ�س��خا�س	املعتمدين	�سنويًا.	
بالإ�سافة	اإىل	متابعة	اأعمال	���رشكات	اخلدمات	والو�س��اطة	املالية	العاملة،	والتاأكد	من	التزامها	وتقيدها	بالأنظمة	والقوانني	والتعليمات	
الناف��ذة،	م��ن	خ��الل	القي��ام	بزي��ارات	تفتي�س��ية	اإىل	هذه	ال���رشكات،	وحتليل	البيان��ات	والتقارير	املطلوبة	مبوجب	نظ��ام	الإف�ساح	وتعليمات	
امل��الءة	املالي��ة،	الأم��ر	ال��ذي	ي�سم��ن	ا�س��تمرارية	عم��ل	ال���رشكات	عل��ى	النح��و	الأمث��ل،	وحماي��ة	امل�س��تثمرين	م��ن	املمار�س��ات	غ��ري	العادل��ة،	
وت�سوي��ب	وتق��ومي	نق��اط	اخلل��ل	وال�سع��ف	الت��ي	حت��دث	اأثن��اء	ممار�س��ة	تل��ك	ال���رشكات	لأعماله��ا،	بالإ�ساف��ة	اإىل	تذلي��ل	ال�سعوب��ات	الت��ي	

تعرت�سه��م،	ويف	ه��ذا	الإط��ار	عمل��ت	الهيئ��ة	خ��الل	ع��ام	2017	على	اإجن��از	ما	يلي:	

اأولً-الرتخي�س والعتماد:
جتديد االعتماد ال�سنوي ل�سركات اخلدمات والو�ساطة املالية العاملة:

قام��ت	الهيئ��ة	يف	بداي��ة	ع��ام	2017	بتجدي��د	العتم��اد	ال�س��نوي	ل�س��بع	���رشكات	خدم��ات	وو�س��اطة	مالي��ة،	ونب��ني	لك��م	فيم��ا	يل��ي	اأ�س��ماء	تل��ك	
ال���رشكات	والأن�س��طة	التي	تزاولها:

النشاطات المفّعلةرأس المالاسم الشركةالرقم
إدارة اإلصداروساطةاستشارات

300,000,000�رشكة	بيمو	ال�سعودي	الفرن�سي	املالية-	م�ساهمة	مغفلة1

75,339,000ال�رشكة	الأوىل	لال�ستثمارات	املالية-	حمدودة	امل�سوؤولية2

120,000,000�رشكة	�سام	كابيتال-	حمدودة	امل�سوؤولية3

120,000,000�رشكة	العاملية	الأوىل	لال�ستثمارات	املالية-	م�ساهمة	مغفلة*4

300,000,000�رشكة	�سورية	واملهجر	للخدمات	املالية-	حمدودة	امل�سوؤولية5

100,000,000�رشكة	املركز	املايل	الدويل	للخدمات	والو�ساطة	املالية-	حمدودة	امل�سوؤولية6

165,000,000�رشكة	�سمان	ال�سام	للو�ساطة	واخلدمات	املالية-	حمدودة	امل�سوؤولية7

جتديد اعتماد موظفي �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
مت	جتدي��د	العتم��اد	ال�س��نوي	لالأ�س��خا�س	العامل��ني	ل��دى	���رشكات	اخلدم��ات	والو�س��اطة	املالي��ة	يف	بداي��ة	ع��ام	2017،	حي��ث	بل��غ	عدده��م	

/51/	�س��خ�س	معتم��د،	موزع��ني	عل��ى	ال�س��كل	الت��ايل:	

العددنوع االعتماد
20اأع�ساء	جمل�س	الإدارة	اأو	املديرين

5مدير	عام	اأو	تنفيذي

5�سابط	امتثال

2م�ست�سار	مايل

14و�سيط	مايل

5حما�سب

51المجموع
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اعتماد االأ�سخا�ص الطبيعيني اجلدد لدى �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية وتعليق االعتماد:
	مت	اعتم��اد	ع��دد	م��ن	موظف��ي	���رشكات	اخلدم��ات	والو�س��اطة	املالي��ة	خ��الل	ع��ام	2017،	واملوافق��ة	عل��ى	تعلي��ق	اعتم��اد	بع���س	موظف��ي	تل��ك	

ال���رشكات،	وذلك	على	النحو	التايل:
-	اعتماد	15	من	الأ�س��خا�س	اجلدد	لدى	���رشكات	اخلدمات	والو�س��اطة	املالية	وذلك	على	ال�س��كل	التايل:	رئي���س	جمل���س	مديرين	عدد	

)3(،	�سابط	امتثال	عدد)4(،	و�سيط	مايل	عدد	)6(،	حما�سب	عدد	)2(.		
-	نقل	اعتماد	5	اأ�سخا�س	معتمدين.

-	تعليق	اعتماد	9	اأ�سخا�س	معتمدين	لدى	�رشكات	اخلدمات	والو�ساطة	املالية	ب�سبب	تقدمي	ا�ستقالتهم.
جتميد الرتخي�ص املمنوح ل�سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:

وافقت	الهيئة	على	جتميد	ترخي�س	ال�رشكات	التالية:
-	جتميد	ترخي�س	�رشكة	بايونريز	لال�ستثمارات	املالية	امل�ساهمة	املغفلة	اخلا�سة.

-	متديد	جتميد	ترخي�س	�رشكة	عودة	كابيتال-�سورية	حمدودة	امل�سوؤولية.
-	متديد	جتميد	ترخي�س	�رشكة	ايفا	للخدمات	املالية	امل�ساهمة	املغفلة	اخلا�سة.

ثانياً -اإف�ساح �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية: 
التزم��ت	جمي��ع	���رشكات	اخلدم��ات	والو�س��اطة	املالي��ة	بتزوي��د	الهيئ��ة	بالتقري��ر	ال�س��نوي	مرفق��ًا	بالبيان��ات	املالي��ة	ال�س��نوية	لع��ام	2016	

وف��ق	اأح��كام	امل��ادة	/19/	م��ن	نظ��ام	الإف�س��اح،	وباإعداد	هذه	البيانات	وفقًا	ملعايري	املحا�س��بة	الدولية.
التزم��ت	جمي��ع	���رشكات	اخلدم��ات	والو�س��اطة	املالي��ة	بعق��د	اجتماع��ات	الهيئ��ات	العام��ة،	وذل��ك	وف��ق	امل��دة	املح��ددة	قانوني��ًا،	با�س��تثناء	

���رشكة	العاملي��ة	الأوىل	لال�س��تثمارات	املالي��ة	الت��ي	يق��ع	مقره��ا	الرئي�س��ي	يف	حمافظ��ة	حل��ب.
يبني	اجلدول	الآتي	التزام	هذه	ال�رشكات	بتزويد	الهيئة	بالتقارير	ال�سنوية	وعقد	الهيئات	العامة:	

مالحظاتالهيئات العامةالتقارير السنويةاسم الشركةالرقم

1
�رشكة	بيمو	ال�سعودي	الفرن�سي	املالية-	

م�ساهمة	خا�سة

2
ال�رشكة	الأوىل	لال�ستثمارات	املالية-	

حمدودة	امل�سوؤولية

�رشكة	�سام	كابيتال-	حمدودة	امل�سوؤولية3

4
�رشكة	العاملية	الأوىل	لال�ستثمارات	املالية-	

م�ساهمة	خا�سة
حتى	تاريخه	مل	تعقد	الهيئة	العامة	ب�سبب	متطلبات	
توفيق	اأو�ساع	ال�رشكة	وفقًا	لقانون	ال�رشكات

5
�رشكة	�سورية	واملهجر	للخدمات	املالية-	

حمدودة	امل�سوؤولية

6
�رشكة	املركز	املايل	الدويل	للخدمات	
والو�ساطة	املالية-	حمدودة	امل�سوؤولية

7
�رشكة	�سمان	ال�سام	للو�ساطة	املالية-	

حمدودة	امل�سوؤولية
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ثالثاً- الرقابة والتفتي�س على �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية: 
حتققت	الهيئة	من	التزام	جميع	�رشكات	اخلدمات	والو�ساطة	املالية	بتزويدها	مبا	يلي:

1-	تقاري��ر	امل��الءة	املالي��ة،	وف��ق	تعليم��ات	امل��الءة	املالي��ة،	حي��ث	مت	ر�سد	نقاط	اخللل	لدى	بع�س	ال���رشكات،	ومتابعتها	لتخاذ	الإجراءات	
الت�سحيحية	ومعاجلة	اخللل	باأ�رشع	وقت.

2-	مذكرات	الت�سوية	امل�رشفية	للتاأكد	من	ف�سل	احل�سابات	امل�رشفية	للعمالء	عن	ح�سابات	ال�رشكة.	
3-	تقارير	المتثال	املت�سمنة	نتائج	تدقيق	�سابط	المتثال	للعمليات	وفق	اأن�سطة	ال�رشكة	املرخ�ّسة.

4-	تقاري��ر	ت��داول	كّل	م��ن	ت��داول	موظف��ي	���رشكات	اخلدم��ات	والو�س��اطة	املالي��ة	وحماف��ظ	ه��ذه	ال���رشكات،	للتاأك��د	م��ن	الت��زام	ال���رشكات	
بالقوان��ني	والأنظم��ة	وع��دم	وج��ود	تالعب��ات	اأو	ت�س��ارب	ب��ني	م�سالح	ال���رشكات	وم�سالح	عمالئها.

5-	املكاملات	الهاتفية	امل�س��جّلة	يف	���رشكات	اخلدمات	والو�س��اطة	املالية	ب�س��كل	�س��هري،	للتاأكد	من	التزام	املعتمدين	بالقوانني	والأنظمة،	
ومرا�سلة	ال�رشكات	يف	حال	وجود	مالحظات	حولها.

قام��ت	الهيئ��ة	بزي��ارات	تفتي���س	لع��دد	م��ن	���رشكات	اخلدم��ات	والو�س��اطة	املالي��ة	العامل��ة	بهدف	التحق��ق	من	مدى	التزام	هذه	ال���رشكات	
بالقوانني	والأنظمة	النافذة.

تابع��ت	الهيئ��ة	ق��رارات	احلج��ز	الحتياط��ي	عل��ى	الأم��وال	املنقول��ة	وغ��ري	املنقول��ة	ال�س��ادرة	ع��ن	اجلهات	املخت�س��ة،	واملتعلق��ة	باأر�سدة	
العمالء	النقدية	املوجودة	لدى	�رشكات	اخلدمات	والو�ساطة	املالية	وح�س�س	وم�ساهمات	موؤ�س�سي	هذه	ال�رشكات،	للتحقق	من	عدم	
وجود	ا�سم	اأي	عميل	اأو	اأي	جهة	اأو	�سخ�س	له	عالقة	ب�رشكات	اخلدمات	الو�ساطة	املالية	�سمن	القوائم،	ومرا�سلة	ال�رشكات	يف	حال	

وجود	ا�سم	عميل	لدى	�رشكة	الو�ساطة	للحجز	على	الر�سيد	النقدي	يف	ح�ساب	ال�رشكة	امل�رشيف	اخلا�س	بالعمالء.
حتقق��ت	الهيئ��ة	م��ن	�س��المة	العملي��ات	داخ��ل	���رشكات	اخلدم��ات	والو�س��اطة	املالي��ة	م��ن	خ��الل	متابع��ة	)عملي��ات	الإي��داع	وال���رشف	
والقب�س،	املحافظة	على	�رشية	املعلومات،	اإدخال	اأوامر	العمالء	على	نظام	التداول	الإلكرتوين،	درا�سة	اتفاقيات	التعامل	بني	العميل	

و�رشكة	الو�س��اطة.......(
تابع��ت	الهيئ��ة	ال�س��كاوى	ال��واردة	م��ن	قب��ل	ع��دد	م��ن	العامل��ني	ل��دى	���رشكات	اخلدم��ات	والو�س��اطة	املالي��ة،	حي��ث	مت��ت	ومتابع��ة	الت��زام	

ال���رشكات	املعنّي��ة	مبعاجل��ة	امل�س��اكل	الإداري��ة	والتنظيمي��ة	املرتبط��ة	بعمل	هذه	ال���رشكات.

رابعاً-تطوير الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:

به��دف	تطوي��ر	الأنظم��ة	والتعليم��ات	اخلا�س��ة	بعم��ل	���رشكات	الو�س��اطة	والعم��ل	عل��ى	اإ�س��دار	اأنظم��ة	اأك��رث	مالئم��ة	تاأخ��ذ	بع��ني	العتب��ار	
متغ��ريات	ال�س��وق	واأولوي��ات	�س��وق	العم��ل،	اأ�س��درت	الهيئ��ة	الق��رار	رق��م	)85/م(	تاري��خ	2017/06/15،	واملت�سم��ن	تعليم��ات	مكافح��ة	

غ�س��ل	الأم��وال	ومتوي��ل	الإرهاب	يف	معام��الت	الأوراق	املالية.

خام�ساً-اإعداد ن�سرات توعية:

بهدف	زيادة	الوعي	ال�ستثماري	وت�سجيع	الن�ساط	ال�ستثماري	يف	�سوق	الأوراق	املالية،	مت	اإعداد	ن�رشات	التوعية	التالية:
ن�رشة	توعية	بعنوان	)دور	جمل�س	الإدارة	يف	ال�رشكات	امل�ساهمة(.	

ن�رشة	توعية	بعنوان	)بيانات	ووثائق	فتح	احل�ساب(.
)دليل	تعاريف	قطاع	الأوراق	املالية(.
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�ساد�ساً- تنظيم وتطوير �سوؤون �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:

نظمت	�سوق	دم�سق	لالأوراق	املالية	بالتعاون	مع	الهيئة	دورة	تدريبية	لعتماد	و�سطاء	ماليني	بتاريخ	2017/08/06.
نظمت	الهيئة	دورة	تدريبية	لعتماد	�سباط	المتثال	بتاريخ	)15-13(	/2017/11.

�سابعاً-متابعة اأمور رابطة �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:

عقدت	رابطة	�رشكات	اخلدمات	والو�ساطة	املالية	الهيئة	العامة	اخلا�سة	بها	باإ�رشاف	الهيئة.
انتخبت	رابطة	�رشكات	اخلدمات	والو�ساطة	املالية	جمل�س	اإدارة	جديد	لها.

عق��دت	الهيئ��ة	ع��دة	اجتماع��ات	م��ع	رابط��ة	���رشكات	اخلدم��ات	والو�س��اطة	املالي��ة	ملناق�س��ة	امل�س��اكل	املرتبط��ة	بعم��ل	ال���رشكات،	والعم��ل	
عل��ى	اإيج��اد	احللول	املنا�س��بة	لها.
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الدراسات والتوعية

اأولً: الرتجمة والأبحاث:
تحر�س	الهيئة	على	توفير	كامل	المعلومات	والتقارير	والبيانات	المتعلقة	بعملها	مترجمًة	على	موقعها	اللكتروني	باللغة	النكليزية.
كم��ا	يت��م	العم��ل	ب�س��كل	دائ��م	عل��ى	متابع��ة	وترجم��ة	التقاري��ر	والدرا�س��ات	والمق��الت	العلمي��ة	الت��ي	تتعلق	بقط��اع	الأوراق	المالي��ة،	ونذكر	

منها	ما	يلي:

اآلي��ة	اإ�س��دار	ق��رارات	المحف��زات	ف��ي	جهوده��ا	المتوا�سل��ة	والم�س��تمرة	لحماي��ة	الم�س��تثمرين	ال�س��ادرة	ع��ن	منظم��ة	هيئ��ات	الأوراق	
.)IOSCO(	الدولية	المالي��ة

دلي��ل	عم��ل	لتح�س��ين	نوعي��ة	التقاري��ر	المع��دة،	بم��ا	يتواف��ق	م��ع	مب��ادئ	موؤ�س��رات	ال�س��وق	المالي	ال�س��ادرة	عن	منظمة	هيئ��ات	الأوراق	
.)IOSCO(	الدولية	المالي��ة

.)IOSCO(	الدولية	المالية	الأوراق	هيئات	منظمة	عن	ال�سادرة	الجديدة	المحا�سبية	المعايير	عن	والإف�ساح	التطبيق	اأهمية
ال�س��تخدام	المتزاي��د	لأدوات	تقدي��م	الن�سائ��ح	اللكتروني��ة	ف��ي	�س��ياق	حماي��ة	الم�س��تثمرين	ال�س��ادرة	ع��ن	منظم��ة	هيئ��ات	الأوراق	

.)IOSCO(	الدولي��ة	المالي��ة
المنتجات	المالية	ال�سادرة	عن	وكالت	المعدلت	الئتمانية،	وا�س��تخدامها	من	قبل	الم�س��اهمين	في	الأ�س��واق	المالية	ال�سادرة	عن	

.)IOSCO(	الدولية	المالية	الأوراق	هيئات	منظمة
.)IOSCO(	الدولية	المالية	الأوراق	هيئات	منظمة	عن	ال�سادرة	المالية	الأوراق	اأ�سواق	�سناعة	في	التكنولوجية	التغييرات	اأهمية
.)OECD(	القت�سادي	والتعاون	التنمية	منظمة	عن	ال�سادرة	المعي�سة	معايير	كاهل	يثقل	الإنتاجية،	نمو	في	الم�ستمر	التباطوؤ
	،)IOSCO(	الدولية	المالية	الأوراق	هيئات	منظم��ة	من	كل	عن	ال�سادر	المتميزة	المالي��ة	للتعام��الت	المح��ددة	ال�سف��ات	تواف��ق	دلي��ل

ولجنة	المدفوعات	والبنى	التحتية	لالأ�سواق	المالية.

كما	تقوم	الهيئة	باإعداد	العديد	من	الدرا�سات	والأبحاث	ذات	ال�سلة	بعملها	ونذكر	منها:	اإعداد	درا�سة	حول	ال�ستحواذ	في	ال�سركات	
الم�ساهمة،	درا�سة	حول	واقع	ال�سركات	الم�ساهمة	الخا�سة	ومعوقات	اإدراجها	في	�سوق	دم�سق	لالأوراق	المالية.

ثانياً: ور�سات العمل واملوؤمترات واملعار�س:
وفي	اإطار	�سيا�س��ة	التوا�سل	والتبادل	العلمي	والتطوير	الفني	للهيئة	مع	المنظمات	العربية	والدولية	المتخ�س�سة	بالأ�س��واق	المالية،	

و�سيا�سة	التدريب	والتاأهيل	لموظفي	الهيئة	فقد	تم	ح�سور	عدد	من	البرامج	التدريبية	وهي:

برنامج	تدريبي	بعنوان	)التمويل	الإ�سالمي(	في	المملكة	الأردنية	الها�سمية.

برنامج	تدريبي	بعنوان	)اكت�ساف	ومالحقة	الجرائم	المالية(	في	الجمهورية	اللبنانية.
	وفي	مجال	العالقات	الدولية	�س��اركت	الهيئة	ممثلًة	برئي���س	مجل���س	المفو�سين	في	الموؤتمر	الحادي	ع�س��ر	لتحاد	هيئات	اأ�س��واق	المال	

العربية	الذي	تم	عقده	في	العا�سمة	تون�س	اأيام	14	و	15	اآذار	2017.
انطالق��ًا	م��ن	اأه��داف	الهيئ��ة	ف��ي	ت�س��جيع	الن�س��اط	الدخاري	وال�س��تثماري	بما	يخ��دم	م�سلحة	القت�ساد	الوطني،	نظم��ت	الهيئة	عدد	من	

ور�سات	العمل	وهي:
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ور�س��ة	عم��ل	بعن��وان	)الإب��الغ	ع��ن	م�س��ائل	التدقي��ق	الرئي�س��ية	ف��ي	تقري��ر	المدقق	الم�س��تقل(	حول	معي��ار	التدقيق	الدول��ي	الجديد	رقم	
)701(	بالم�س��اركة	م��ع	�س��ركة	ارن�س��ت	ويون��غ	ح�سري��ة	وم�س��اركوه.

الم�س��اركة	ف��ي	الموؤتم��ر	العلم��ي	الأول	ل��الإدارة	والتموي��ل	والقت�س��اد	ال��ذي	نظمت��ه	الجامع��ة	العربي��ة	الدولي��ة	الخا�س��ة	بالتع��اون	م��ع	
وزارة	التعلي��م	العال��ي	في	فندق	�س��يراتون	بدم�س��ق	2017/6/9.

الم�س��اركة	في	ملتقى	ال�س��تثمار	ال�س��وري	الأول	تحت	�س��عار	)�س��ورية	..	نحو	الم�س��تقبل(	تحت	رعاية	ال�س��يد	رئي���س	مجل���س	الوزراء	
في	فندق	داما	روز	بدم�سق.

الم�ساركة	في	فعاليات	معر�س	دم�سق	الدولي	في	دورته	التا�سعة	والخم�سين	الذي	اأقيم	على	اأر�س	مدينة	المعار�س.
ور�سة	عمل	بعنوان	)النتقال	اإلى	تطبيق	المعيار	الدولي	IFRS9(	بالم�ساركة	مع	موؤ�س�سة	التنمية	لال�ست�سارات	القت�سادية.

دورة	تدريبي��ة	بعن��وان	)مكافح��ة	غ�س��ل	الأم��وال	وتموي��ل	الإره��اب	وعم��ل	�س��ركات	الخدم��ات	والو�س��اطة	المالي��ة(	بالتع��اون	م��ع	هيئ��ة	
مكافح��ة	غ�س��ل	الأم��وال	وتموي��ل	الإره��اب	ورابط��ة	�س��ركات	الخدم��ات	والو�س��اطة	المالي��ة	وذل��ك	ف��ي	مق��ر	الهيئ��ة	اأي��ام	الراب��ع	وحت��ى	

ال�ساد���س	م��ن	�س��هر	كان��ون	الأول	2017.
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أواًل-الشؤون القانونية
تتوىل	مديرية	ال�سوؤون	القانونية	مهام	واخت�سا�سات	تتعلق	يف	اإبداء	الراأي	يف	امل�سائل	القانونية	املحالة	اإليها	والرد	على	ال�ستف�سارات	
والت�ساوؤلت	القانونية،	وامل�ساركة	يف	و�سع	م�ساريع	القوانني	والأنظمة	والتعليمات	ومراجعتها	وتدقيقها،	ودرا�سة	التعديالت	املقرتحة	
على	الأنظمة	الأ�سا�سية	لبع�س	ال�رشكات	امل�ساهمة	العامة،	اإ�سافة	اإىل	املتابعة	مع	�سوق	دم�سق	لالأوراق	املالية	بخ�سو�س	و�سع	احلجز	
الحتياط��ي	عل��ى	الأم��وال	املنقول��ة	)الأوراق	املالي��ة(	العائ��دة	اإىل	اأ�س��خا�س	طبيعي��ني	واعتباري��ني،	ا�س��تنادًا		اإىل	ق��رارات	احلجز	التي	ترد	

الهيئة	من	قبل	وزارة	املالية	اأو	الق�ساء.
كذل��ك	تق��وم	املديري��ة	بتق��دمي	التو�سي��ات	وال�ست�س��ارات	القانوني��ة	يف	كل	ما	ي�سمن	�س��المة	الإجراءات	التطبيقي��ة	والتثبت	من	وقوعها	يف	

اإطار	القوانني	والأنظمة	والتعليمات	املعمول	بها	يف	الهيئة،	ويف	�سوء	ذلك	قامت	املديرية	مبا	يلي:	
امل�ساركة	باإعداد	م�رشوع	تعديل	نظام	موظفي	الهيئة.
امل�ساركة	باإعداد	م�رشوع	النظام	الداخلي	للهيئة.

درا�سة	م�رشوع	تعديل	نظام	احلوكمة	وتقدمي	املقرتحات	ب�ساأنه.
اإعداد	تعليمات	اعتماد	املحكمني	واإعداد	منوذج	ا�ستمارة	الت�سجيل	يف	جدول	املحكمني	يف	الهيئة.

اإبداء	الراأي	القانوين	بخ�سو�س	و�سع	ورفع	بع�س	ا�سارة	احلجز	الحتياطي	على	الأموال	املنقولة	وغري	املنقولة	للم�ستثمرين.
متابع��ة	الدع��اوى	املتعلق��ة	بعم��ل	الهيئ��ة	اأم��ام	الق�س��اء،	حي��ث	يتم	اإعداد	م��ا	يلزم	من	الكتب	القانونية	للجه��ات	الق�سائية	وهي	بذلك	

ت�س��اعد	اإدارة	ق�ساي��ا	الدول��ة،	ويف	ه��ذا	ال�س��اأن	قام��ت	املديري��ة	مب��ا	يلي:		
متابعة	دعاوى	التي	تكون	الهيئة	طرفًا	فيها	والتي	اأغلبها	نتيجة	خمالفات	لأنظمة	الهيئة	من	قبل	بع�س	اجلهات	والأفراد.

اإجراء	عدة	مرا�سالت	مع	وزارة	التجارة	الداخلية	وحماية	امل�ستهلك	ب�ساأن	اآراء	قانونية	تتعلق	بال�رشكات.
اإعداد	دفاتر	ال�رشوط	القانونية	واملالية	ب�ساأن	العقود	املتعلقة	باأعمال	مبنى	يعفور-البوابة	الثامنة.

امل�س��اركة	بالأعمال	املتعلقة	باللجنة	امل�س��رتكة	يف	وزارة	التجارة	الداخلية	وحماية	امل�س��تهلك	ب�س��اأن	تعديل	قانون	ال���رشكات	رقم	
.)2017/10/17 تاري��خ	 	 	 	2283 الق��رار	 )جلن��ة	 	2011 لع��ام	 	29

جت��در	الإ�س��ارة	اإىل	اأن	الهيئ��ة	ممثل��ة	مبديري��ة	ال�س��وؤون	القانوني��ة	ودائ��رة	الإف�ساح	ت�س��ارك	بلجنة	خا�سة	مع	م�رشف	�س��ورية	املركزي،	
مهمته��ا	مناق�س��ة	واإيج��اد	احلل��ول	القانوني��ة	املثل��ى	للق�ساي��ا	امل�س��رتكة	ب��ني	الطرف��ني،	وق��د	قام��ت	اللجن��ة	املذك��ورة	خ��الل	الع��ام	بعقد	عدة	

اجتماع��ات	يف	مبن��ى	امل���رشف	املرك��زي	وق��د	مّت	البح��ث	خالله��ا	يف	جمموع��ة	من	املح��اور	واملوا�سيع	نذكر	منها:
و�سع	النقاط	واملحاور	املقرتحة	ملناق�ستها	من	قبل	اللجنة.

	اإع��داد	مذك��رة	 مناق�س��ة	مو�س��وع	زي��ادة	روؤو���س	اأم��وال	امل�س��ارف	اخلا�س��ة	يف	�س��وء	القان��ون	رق��م	3	لع��ام	2010	وتعديالت��ه،	ومتَّ
بهذا	اخل�سو�س	وفقًا	للبيانات	املتوفرة	لدى	الهيئة.

مناق�سة	مو�سوع	و�سع	م�رشوع	حوكمة	موحد	بدل	اأنظمة	احلوكمة	املعمول	بها	حاليًا.
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ثانيًا التطورات التقنية:
	العمل	عليه	واإجنازه	يف	هذا	املجال	نذكر	ما	يلي: من	اأبرز	ما	متَّ

ن�س��خ	وحتدي��ث	قواع��د	املعطي��ات	امل�س��رتكة	م��ع	�س��وق	دم�س��ق	ل��الأوراق	املالي��ة،	وذل��ك	لإج��راء	قواع��د	املزامن��ة	ب��ني	كاف��ة	املعلوم��ات	
امل�س��رتكة.

حتديث	وتعديل	املوقع	اللكرتوين	للهيئة	ون�رش	جميع	الأخبار	والبيانات	اخلا�سة	بعمل	الهيئة.
متابعة	قواعد	البيانات	والتطبيقات	امل�ستخدمة	يف	الهيئة،	واأخذ	الن�سخ	الحتياطية	لقواعد	املعطيات	كافًة.

الفح���س	ال��دوري	لإع��دادات	التجهي��زات	ال�س��بكية	واملخدم��ات،	واإ�س��الح	وت�س��غيل	الربام��ج	ومتابع��ة	كل	م��ا	يتعل��ق	باأم��ور	ال�سيان��ة	
والفرمت��ة	جلمي��ع	اأجه��زة	احلوا�س��ب	يف	الهيئ��ة.

العم��ل	حالي��ًا	عل��ى	تطبي��ق	منظوم��ة	املب��ادلت	اللكرتوني��ة	مللف��ات	العم��ل	يف	الهيئ��ة	والتحق��ق	م��ن	الورقي��ات	متهي��دًا	للرب��ط	م��ع	فك��رة	
احلكوم��ة	اللكرتوني��ة	عن��د	اإ	جنازه��ا،	وذل��ك	بالتع��اون	م��ع	م���رشف	�س��ورية	املرك��زي.
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مبنى الهيئة والسوق في البوابة الثامنة )يعفور(
اإط��ار	�س��عي	الهيئ��ة	الدائ��م	واحلثي��ث	ل�س��تثمار	مبن��ى	الهيئ��ة	وال�س��وق	يف	يعف��ور	باأ���رشع	وق��ت	ممك��ن،	وبع��د	اأن	مت	خ��الل	ع��ام	2016	

ا�س��تكمال	اأعم��ال	ال�س��تالم	النهائ��ي	للمرحل��ة	الثاني��ة	للمبن��ى،	فق��د	قام��ت	الهيئ��ة	خ��الل	الع��ام	مب��ا	يل��ي:

جتهيز	عدة	تقارير	حول	الأعمال	ال�رشورية	والالزمة	حلماية	املبنى.
طرح	مناق�سة	ل�ستكمال	مراحل	العزل	النهائي	يف	�سطح	املبنى	وتركيب	اأبواب	حماية	خارجية.

مرا�سلة	ال�سادة	رئا�سة	جمل�س	الوزراء	لبيان	واقع	املبنى	واإمكانية	النتقال.
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5,982.74 

1,641.22 

أداء سوق دمشق لألوراق المالية

:DWX املوؤ�سر
�س��جل	موؤ���رش	�س��وق	دم�س��ق	ل��الأوراق	املالي��ة	خ��الل	الع��ام	2017	ارتفاع��ًا	ملحوظ��ًا،	حي��ث	بل��غ	يف	نهاي��ة	الع��ام	5982.74	نقط��ة	)وه��ي	
النقط��ة	الأعل��ى	خ��الل	الع��ام(	مقاب��ل	1641.22	نقط��ة	يف	بداي��ة	الع��ام	)وه��ي	الأدن��ى	خ��الل	الع��ام(،	مرتفع��ًا	بذلك	4341.52	نقطة	وبن�س��بة	

قدرها	%264.53.

الأ�سعار:
يعر�س	اجلدول	التايل	اأ�س��عار	اأ�س��هم	ال���رشكات	املدرجة	يف	ال�س��وق،	حيث	مُيثل	)ال�س��عر	املرجعي(	اآخر	�س��عر	اإغالق	معَتمد	نهاية	العام	

2016،	وميث��ل	)�س��عر	الإغ��الق(	اآخ��ر	�س��عر	اإغ��الق	معتم��د	خ��الل	الع��ام	2017،	ويعر�س	اجل��دول	قيمة	و)ن�س��بة	التغري(	بينهما.

كما	يعر�س	اجلدول	اأعلى	واأدنى	�سعر	و�سلت	اإليه	الورقة	املالية	خالل	العام	2017.
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نسبة التغيرالتغيرالسعر المرجعيسعر اإلغالقأدنى سعرأعلى سعرالشركة
AROP256.25157.75269150.43118.57%79

ATI410.00109376.73105.50271.23%257

AVOC694.50380.25694.50486.79207.71%43

BASY420.25224536.00213.50322.5%151

BBSF639.00335609340.00269%79

BBSY1,663.00295.751,612.49288.501323.99%459

BSO667.50279.25772266.00506%190

CHB869.00195809.38189.79619.59%326

FSBS520.00116.5515.93111.00404.93%365

IBTF809.00164807.28160.00647.28%405

NIC--312.50118.75193.75%163

QNBS648.00195609.68189.31420.37%222

SHRQ259.25168441.75160.00281.75%176

SIIB1,448.002001,414.32200.761213.56%604

UIC184.00184417.50175.25242.25%138

AHT499.75168.25476.00165.25310.75%188

ARBS475.25174455.83177.00278.83%158

BBS254.00190.25345.25136.00209.25%154

BOJS433.25112.5422.44108.00314.44%291

NAMAالإدراج	معلقة
SKIC355.00135338.25133.04205.21%154

SAIC117.50117.5129.25112.0017.25%15

SGB336.5099.75307.9999.75208.24%209

UG268.75239.25256254.681.32%1
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 نسبة التغير

اح�سائيات العام:	
بل��غ	ع��دد	ال���رشكات	الت��ي	مت	الت��داول	عل��ى	اأ�س��همها	خ��الل	الع��ام	/22/	���رشكة	م��ن	اأ�س��ل	/24/	���رشكة	مدرجة	مع	ا�س��تمرار	تعليق	���رشكة	

مناء	الزراعية،	وقد	كانت	قيم	واأحجام	التداول	خالل	العام	كما	يلي:

عدد الصفقاتالحجمالقيمةالسوقرمز الشركة
AROP1,035,700.005,8508نظامي

ATI437,775,920.571,476,4791,876نظامي

AVOC192,195,384.50396,933529نظامي

BASY14,736,353.7536,33532نظامي

BBSF4,444,896.7511,63939نظامي

BBSY762,492,985.75971,2371,688نظامي

BSO5,500,008.5015,59819نظامي

CHB1,341,497,364.502,488,4693,404نظامي

FSBS985,518,382.503,838,9461,824نظامي

IBTF383,857,574.00927,4431,136نظامي

NICنظامي---

QNBS2,014,199,028.344,821,6034,214نظامي

SHRQ2,792,900.0014,05010نظامي

SIIB3,420,640,337.505,770,3146,081نظامي

UIC368,000.002,0002نظامي

AHTاأ	32,056,347.75111,484172موازي

ARBSاأ	60,458,233.50166,784231موازي

BBSاأ	24,219,528.5098,89532موازي

BOJSاأ	67,521,396.50245,124332موازي

NAMAاأ	موازي---

SKICاأ	13,241,062.5057,395117موازي

SAICب	17,625.001501موازي

SGBاأ	430,946,969.972,180,8991,859موازي

UGب	3,372,695.0013,38341موازي

10,198,888,695.3823,651,01023,647
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 نسب قيم الصفقات الضخمة

ال�سفقات ال�سخمة:
بلغ	عدد	ال�سفقات	ال�سخمة	/13/	�سفقة	بحجم	تداول	/5,182,565/	�سهم	وبقيمة	/2,452,098,503/	ل.�س.	

عدد الصفقاتالقيمةالحجمالشركة
Feb-2BASY286,22561,109,037.501

Feb-9IBTF500,000166,625,000.002

Mar-6BASY286,22567,262,875.001

Jun-20BBSY53,32030,125,800.001

Sep-12BASY1,144,900396,135,400.001

Nov-26AVOC153,22078,065,5901

Nov-28BSO1,800,0001,144,800,0003

Dec-13FSBS100,000.0047,725,000.001

Dec-26BASY858,675.00460,249,800.002

5,182,5652,452,098,50313اإلجمالي
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 نسب قيم التداول حسب القطاع
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 الموازي ب الموازي أ النظامي

 القيمة

قيم واأحجام التداول ح�سب القطاعات:
احت��ل	قط��اع	امل�س��ارف	املرتب��ة	الأوىل	م��ن	حي��ث	قيم��ة	الت��داول	بن�س��بة	93.3%	يلي��ه	قط��اع	التاأم��ني	بن�س��بة	4.44%،	وم��ن	ث��م	قطاع��ي	

1.88%	و0.35%	تباع��ًا. ال�سناع��ة	واخلدم��ات	بن�س��بة	

عدد الصفقاتالحجمالقيمةالقطاع
9,518,825,960.0621,587,33620,901امل�سارف

452,438,308.071,541,8742,004التاأمني

192,195,384.50396,933529ال�سناعة

35,429,042.75124,867213اخلدمات

10,198,888,695.3823,651,01023,647اإلجمالي

 قيم واأحجام التداول ح�سب الأ�سواق:
حقق��ت	ال�س��وق	النظامي��ة	قيم��ة	الت��داول	الأك��رب	خ��الل	الع��ام	بن�س��بة	93.80%،	تليه��ا	ال�س��وق	املوازي��ة	اأ	بن�س��بة	6.16%	واأخ��ريًا	ال�س��وق	

املوازية	بن�س��بة	%0.03.																				

عدد الصفقاتالحجمالقيمةالسوق
9,567,054,836.6620,776,896.0020,862النظامي

628,443,538.722,860,581.002,743املوازي	اأ

3,390,320.0013,533.0042املوازي	ب

10,198,888,69523,651,01023,647اإلجمالي



38

التقرير السنوي 2017

 

 

927 1259 
Buyer Seller 

 

AROP 
0% 

ATI 
1% 

AVOC 
2% BASY 

5% BBSF 
5% 

BBSY 
12% 

BSO 
5% 

CHB 
6% 

FSBS 
4% 

IBTF 
7% 

NIC 
0% 

QNBS 
14% 

SHRQ 
2% 

SIIB 
21% 

UIC 
1% 

AHT 
0% 

ARBS 
4% 

BBS 
3% 

BOJS 
2% NAMA 

0% 

SKIC 
5% SAIC 
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امل�سرتين والبائعني: 
بلغ	عدد	ح�سابات	التداول	يف	طرف	ال�رشاء	خالل	العام	/927/	ح�سابًا،	مقابل	/1259/	ح�سابًا	يف	طرف	البيع.

القيم ال�سوقية لل�سركات املدرجة:
بلغت	القيمة	ال�سوقية	جلميع	ال�رشكات	املدرجة	نهاية	العام	646,146,621,356		ل.�س	موزعة	على	ال�رشكات	كالتايل:

AROPATIAVOCBASYBBSFBBSY
2,690,000,0007,534,600,00010,417,500,00032,200,312,50033,495,000,00080,624,500,000

BSOCHBFSBSIBTFNICQNBS
30,880,000,00040,469,000,00027,086,325,00042,382,200,0002,656,250,00091,452,000,000

SHRQSIIBUICAHTARBSBBS
11,043,750,000135,234,893,8563,548,750,000952,000,00023,019,415,00021,129,300,000

BOJSNAMASKICSAICSGBUG
12,673,200,000539,000,0002,875,125,0001,292,500,00030,799,000,0001,152,000,000

646,146,621,356اإلجمالي
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 ترتيب شركات الوساطة

قيم واأحجام تداولت �سركات الو�ساطة:

توزعت	قيم	واأحجام	التداول	ل�رشكات	الو�ساطة	العاملة	يف	ال�سوق	�رشاًء	وفق	اجلدول	التايل:

الترتيبحجم التداولقيمة التداولرمز الشركة
BSFF2,809,526,685.598,108,841.002

GONE2,066,661,628.064,681,200.003

IFC774,107,437.161,790,275.004

AULA524,950,937.001,291,422.005

SOFS437,583,765.251,152,511.006

CHCA3,199,971,905.985,725,351.001

DAMAN386,086,336.34901,410.007

10,198,888,695.3823,651,010.00اإلجمالي

اأما	من	طرف	البيع	فقد	توزعت	قيم	واأحجام	التداول	ل�رشكات	الو�ساطة	العاملة	بيعًا	وفق	اجلدول	التايل:

الترتيبحجم التداولقيمة التداولرمز الشركة
BSFF2,948,281,998.237,980,980.001

GONE2,556,561,198.505,576,096.002

IFC589,917,469.501,432,626.005

AULA652,483,357.251,494,952.004

SOFS542,524,005.001,358,994.006

CHCA2,386,333,070.594,517,706.003

DAMAN522,787,596.311,289,656.007

10,198,888,695.3823,651,010.00اإلجمالي

وبذلك	يكون	ترتيب	�رشكات	الو�ساطة	العاملة	خالل	العام	كما	يلي:
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يت�سمن التقرير املايل للهيئة لعام 2017 ما يلي:

1- قائمة	املركز	املايل	بتاريخ	2017/12/31
2- بيان	الدخل	والإنفاق	لعام	2017

3- بيان	التدفقات	النقدية	لعام	2017
4- اإي�ساح��ات	ح��ول	البيان��ات	املالي��ة	لهيئ��ة	الأوراق	والأ�س��واق	املالي��ة	ال�س��ورية	لع��ام	2017:	ويت�سم��ن	

الإف�ساح	عن	كافة	احل�سابات	الواردة	يف	البيانات	امل�سار	اإليها	اأعاله.
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قائمة املركز املايل لهيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية كما يف 2017/12/31

رقم الحساب31/12/2017اإليضاح31/12/2016البيان
المـوجـــودات

الموجودات المتداولة
71,664,120399,103,97814الأموال	اجلاهزة

3,891,66144,357,52715موجودات	اأخرى

436,7805340,732133ح�سابات	مدينة	خمتلفة

4,644,855611,700,654132مدينون	خمتلفون

80,637,416115,502,891مجموع الموجودات المتداولة

11               الموجودات الثابتة

55,346,391761,017,841111مباين

6,789,73675,705,030113و�سائل	نقل	وانتقال

393,2487598,4431151اأثاث	ومفرو�سات

179,2737183,8241152جتهيزات	مكتبية

238,5747790,5741122عدد	واأدوات

1,471,53673,075,835114حوا�سب	و	م�ستلزماتها

64,418,75871,371,547مجموع الموجودات الثابتة

019نتيجة	الدورة	املالية

1,077,22981,441,25116وفورات	حمروقات	)حمروقات	معاد	اإىل	اخلزينة	املركزية(

146,133,403188,315,689مجموع الموجودات

                        المـطـالـيـب
64,139,528971,092,31721التكوين	الراأ�سمايل

23,194,1931059,589,309221احتياطي	عام

6,570,321112,537,79025مطاليب	متداولة

220,00012110,00026مطاليب	اأخرى

0133,045,51027ح�سابات	دائنة	اأخرى

3,713,598143,645,00029ح�سابات	دائنة	حتت	الت�سوية

48,016,5331848,016,53328نتائج	مدورة

279,23015279,230232املوؤونات

0190نتيجة	الدورة	املالية

146,133,403188,315,689مجموع المطاليب

*	تعترب	الي�ساحات	املرفقة	من	الرقم	/1/	وحتى	الرقم	/19/	جزًء	من	البيانات	املالية	وتقراأ	معها.
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بيان الدخل والإنفاق عن املرحلة املالية املنتهية يف 2017/12/31

رقم الحساب2017اإليضاح2016البيان

80,593,26916110,369,4754االيرادات

بدلت	املوافقة	على	درا�سة	الطلبات	وعلى	ن�رشة	الإ�سدار	وبدل	
4151-1,330,000163,000,000412درا�سة	طلب	زيادة	را�س	املال

بدلت	اعتماد	وترخي�س	�رشكات	اخلدمات	والو�ساطة	املالية	وبدلت	
-4221-2,100,439164.668,6004212اعتماد	وت�سجيل	�سخ�س	طبيعي	لدى	ال�رشكات

4222

بدلت	اعتماد	مفت�سي	احل�سابات	)�سخ�س	طبيعي	و�رشكات(	لدى	
432-1,030,000164,600,000431اجلهات	اخلا�سعة	لرقابة	الهيئة

21,000,0005,484,0974421بدل	ت�سجيل	اوراق	مالية

444-50,220,0151685,583,886443اإيرادات	الت�سجيل	والإدارج	والتداول

075,00046بدل	درا�سة	حمكم

44,5321627,457471اإيرادات	�سنوات	�سابقة

586,17716465,424474اإيرادات	متنوعة

875,684160473فرق	تقيم	القطع	الأجنبي

300,000300,000475عقوبات	وغرامات

3,106,421166,165,01148فوائد	امل�رشف

19نتيجة الدورة )عجز(

77,983,1171773,974,3593المصروفات

39,611,5451742,249,77531الرواتب	والأجور	والتعوي�سات	ومتمماتها

14,172,6351717,757,23433النفقات	الإدارية

4,274,186174,852,13034النفقات	الإدارية	اخلا�سة

19,924,750179,115,22035النفقات	ال�ستثمارية

2,610,1521936,395,116نتيجة الدورة )وفر(

*	تعترب	الي�ساحات	املرفقة	من	الرقم	/1/	وحتى	الرقم	/19/	جزًء	من	البيانات	املالية	وتقراأ	معها.



44

التقرير السنوي 2017

اإي�ساح توزيع �سايف الدخل )ح�ساب التوزيع(

رقم الحساب31/12/2017اإليضاح31/12/2016البيان
2,610,15236,395,116نتيجة	الدورة	من	الأن�سطة	الت�سغيلية	والراأ�سمالية

20,584,04123,194,193اإعادة	الحتياطي	العام	ال�سابق

23,194,19359,589,309ت�سكيل	احتياطي	عام

00نتيجة	الدورة
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بيان التدفقات النقدية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2017/12/31

البيان
2016

ليرة سورية
2017

ليرة سورية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
00نتيجة	الدورة	/وفر-	عجز/	

465,866-2,152,432-التغري	يف	املوجودات	الأخرى

239,27696,048التغري	يف	احل�سابات	املدينة	املختلفة

7,055,799-182,305-التغري	يف	مدينون	خمتلفون

364,022-239,629-التغري	يف	تكوين	فائ�س	موازنة	)بنزين	حمول	اإىل	اخلزينة(

17,701,2106,952,789التغري	يف	التكوين	الراأ�سمايل

4,032,531-1,270,464التغري		يف	املطاليب	املتداولة

110,000-80000-التغري	يف	املطاليب	الأخرى

1,700,3393,045,510-التغري	يف	الأر�سدة	الدائنة	الأخرى

68,598-570,000-التغري	يف	ح�سابات	دائنة	حتت	الت�سوية

2,002,469-14,286,245مجموع التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
6,952,789-17,701,210-التغري	يف	املوجودات	الثابتة

6,952,789-17,701,210-مجموع التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
2,610,15236,395,116التغري	يف	تكوين	الحتياطي

2,610,15236,395,116مجموع التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

804,81227,439,858-صافي التدفقات النقدية

72,468,93271,664,120يضاف رصيد األموال الجاهزة 1/1

71,664,12099,103,978رصيد األموال الجاهزة في 31/12
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إيضاحات حول البيانات المالية

اأولً- معلومات عامة عن هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية:

اأحدث��ت	هيئ��ة	الأوراق	والأ�س��واق	املالي��ة	ال�س��ورية	مبوج��ب	اأح��كام	القان��ون	رق��م	/22/	بتاري��خ	19/6/2005	وتتمت��ع	بال�س��خ�سية	
العتباري��ة	وبال�س��تقالل	امل��ايل	والإداري	وترتب��ط	برئي���س	جمل���س	ال��وزراء	وتعم��ل	عل��ى	تنظي��م	وتطوي��ر	الأ�س��واق	املالي��ة	والأن�س��طة	
والفعاليات	امللحق	بها	لتحقيق	العدالة	والكفاءة	وال�س��فافية	بهدف	حماية	املواطنني	وامل�س��تثمرين	يف	الأوراق	املالية	من	املمار�س��ات	

غري	العادلة	وتعمل	لدعم	اأ�س��واق	الأوراق	املالية	لتو�س��يع	الن�س��اط	القت�سادي	من	خالل	تر�س��يخ	اأ�س���س	التداول	ال�س��ليم.

يت��م	تنفي��ذ	مه��ام	الهيئ��ة	م��ن	خ��الل	جمل���س	املفو�س��ني	املوؤل��ف	م��ن	�س��بعة	اأع�س��اء	وتت��م	ت�س��ميتهم	مبر�س��وم	خا���س	واأن	رئي���س	جمل���س	
املفو�س��ني	ه��و	الرئي���س	التنفي��ذي	للهيئة.

للهيئ��ة	موازن��ة	م�س��تقلة	بحي��ث	تب��داأ	ال�س��نة	املالي��ة	م��ن	الي��وم	الأول	م��ن	�س��هر	كان��ون	الث��اين	وتنته��ي	يف	احل��ادي	والثالث��ني	م��ن	كان��ون	
الأول	م��ن	كل	عام.

وتتك��ون	م��وارد	الهيئ��ة	م��ن	الب��دلت	والعم��ولت	الت��ي	تتقا�ساه��ا	وفق��ًا	لأح��كام	القان��ون	/22/	املذك��ور	وم��ن	الغرام��ات	الت��ي	تفر���س	
عل��ى	خمالف��ي	اأح��كام	ه��ذا	القان��ون	اإ�ساف��ة	اإىل	امل�س��اعدات	والتربع��ات	والهب��ات	الت��ي	حت�س��ل	عليه��ا	���رشيطة	موافق��ة	رئي���س	جمل���س	

ال��وزراء	عليها.
اإن	املركز	الرئي�سي	للهيئة	مبوجب	اأحكام	القانون	يف	مدينة	دم�سق.	

ثانياً- اأ�س�س اإعداد القوائم املالية وملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة:

 اأ- اأ�س�س اإعداد القوائم املالية:

يت��م	اإع��داد	القوائ��م	املالي��ة	وفق��ًا	للمعاي��ري	الدولي��ة	لإع��داد	التقاري��ر	املالية	حي��ث	مت	عر�س	البيانات	املالية	باللريات	ال�س��ورية	وهي	متثل	
العملة	الت�سغيلية	والرئي�سية	للهيئة	وهي	عملة	البيئة	القت�سادية	التي	تعمل	بها.

 ب- ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة:

مت	اإع��داد	البيان��ات	املالي��ة	املرفق��ة	يف	31/كان��ون	الأول/2017/	وفق��ًا	ملب��داأ	التكلف��ة	التاريخي��ة	ومب��ا	ين�س��جم	م��ع	املعاي��ري	املحا�س��بية	

الدولية.
اإن	ال�سيا�س��ات	املالي��ة	للعر���س	وط��رق	الحت�س��اب	املتبع��ة	يف	اإع��داد	البيان��ات	املالي��ة	متماثلة	مع	ال�سيا�س��ات	املحا�س��بية	الت��ي	مت	اإتباعها	

يف	اإعداد	البيانات	املالية	املدققة	لل�س��نة	املالية	املنتهية	يف	31	كانون	الأول	2016.

 ج- التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية:

انتهج��ت	الهيئ��ة	بتطبي��ق	معاي��ري	التقاري��ر	الدولي��ة	واملعدل��ة	والتف�س��ريات	ال�س��ادرة	يف	الأول	م��ن	كان��ون	الث��اين	2014	واإن	تطبي��ق	
ه��ذه	املعاي��ري	والتعدي��الت	مل	ينت��ج	عن��ه	اأي	تغي��ري	جوه��ري	عل��ى	الو�سع	امل��ايل	اأو	اأداء	الهيئة	.

اأن	تطبي��ق	املعاي��ري	والتف�س��ريات	والتح�س��ينات	املالئم��ة	للهيئ��ة	يف	امل�س��تقبل	ق��د	ين�س��اأ	عن��ه	بع���س	الف�ساح��ات	الإ�سافي��ة	اأو	التغ��ري	يف	
ت�سنيف��ات	بع���س	بن��ود	البيان��ات	املالي��ة	وكذل��ك	ل��ن	يك��ون	له	اأي	تاأثري	جوه��ري	على	املركز	امل��ايل	اأو	اأداء	الهيئة.
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 د- مبداأ ال�ستم�رارية:
قام��ت	الهيئ��ة	بتقدي��ر	م��دى	اإمكانيته��ا	لال�س��تمرار	والعم��ل	على	مبداأ	ال�س��تمرارية	وبالرغم	من	اإطالة	الأزم��ة	التي	متر	بها	اجلمهورية	
العربي��ة	ال�س��ورية	ف��اإن	اإدارة	الهيئ��ة	متاأك��دة	م��ن	اأن	موارده��ا	كافي��ة	لت�س��اعدها	عل��ى	ال�س��تمرار	بالعم��ل	يف	امل��دى	امل�س��تقبلي	املنظ��ور،	

بناء	عليه،	فقد	مت	اإعداد	البيانات	املالية	على	اأ�سا���س	مبداأ	ال�س��تمرارية.

ذ- حتقق الإيرادات والعرتاف بامل�ساريف:
يتم	العرتاف	بالإيراد	فقط	عندما	يكون	من	املحتمل	اأن	املنافع	القت�سادية	�س��وف	تتدفق	اإىل	الهيئة	من	خالل	الفوائد	على	الأ�سا���س	

الزمني	مع	الأخذ	بعني	العتبار	معدل	الفائدة	الفعلي	املتحقق.

 ه- املمتلكات )املوجودات الثابتة(:
يت��م	اإظه��ار	املمتل��كات	بالتكلف��ة	بع��د	ح�س��م	الهت��الك	املرتاك��م	واأي	انخفا���س	يف	القيم��ة	يت��م	تغي��ري	طريق��ة	اهت��الك	املمتل��كات	وعمره��ا	
الزمن��ي	عن��د	تغ��ري	من��ط	اهت��الك	املناف��ع	القت�سادي��ة	امل�س��تقبلية	املت�سمن��ة	فيه��ا	وتعال��ج	ه��ذه	التغ��ريات	عل��ى	اأنه��ا	تغ��ريات	يف	التقدي��ر	
املحا�س��بي	يت��م	احت�س��اب	الهت��الكات	بطريق��ة	الق�س��ط	الثاب��ت	وذل��ك	لتخفي���س	قيم��ة	املمتل��كات	اإىل	قيمته��ا	املتبقي��ة	عل��ى	ط��ول	عمره��ا	

الإنتاج��ي	وفيم��ا	يل��ي	مع��دلت	الهت��الكات	للمت��الكات:
10% 	 و�سائل	نقل	وانتقال	
15% 	 الأثاث	واملفرو�سات		
15% 	 التجهيزات	املكتبية		
العدد	والأدوات																												20%
25% 	 م�سلتزمات	احلوا�سب	

يت��م	اإلغ��اء	الع��رتاف	بالأ�س��ل	عن��د	ا�س��تبعاده	اأو	عندم��ا	ل	يك��ون	هن��اك	مناف��ع	اقت�سادي��ة	متوقع��ة	م��ن	ا�س��تخدامه	اأو	ا�س��تبعاده	،	واأي��ة	
اأرباح	اأو	خ�سائر	ناجمة	عن	ا�ستبعاد	الأ�سل	حت�سب	وت�سجل	يف	بيان	الدخل	ال�سامل	على	اأنها	اإيرادات	اأو	م�ساريف	اأخرى	يف	نف�س	

الفرتة	التي	يتم	ا�س��تبعاد	الأ�سل	فيها	.
ل	يتم	اهتالك	امل�ساريع	قيد	التنفيذ	حتى	ت�سبح	جاهزة	لال�ستخدام	وتو�سع	قيد	الت�سغيل.

 و- التعامالت بالعمالت الأجنبية:
يتم	ت�س��جيل	التعامالت	التي	تتم	بالعمالت	الأجنبية	خالل	ال�س��نة	باأ�س��عار	ال�رشف	ال�س��ائدة	يف	تاريخ	حدوث	هذه	التعامالت	واملعلنة	
من	قبل	م�رشف	�سورية	املركزي	ويتم	ت�سجيل	الأرباح	واخل�سائر	الناجمة	عن	التحويل	اإىل	العملة	الرئي�سية	يف	بيان	الدخل	ال�سامل.

 ز- التق���ا�س:
يت��م	اإج��راء	التقا���س	ب��ني	املوج��ودات	املالي��ة	واملطلوب��ات	املالي��ة	واإظه��ار	املبل��غ	ال�سايف	يف	بي��ان	املركز	املايل	فقط	عندم��ا	تتوفر	احلقوق	

القانونية	امللزمة	والنية	لت�سويتها	على	اأ�سا�س	التقا�س	اأو	يكون	حتقق	املوجودات	وت�سوية	املطلوبات	يف	نف�س	الوقت.

 ح- خماطر ال�سيولة:
لي�س	هناك	اأي	خماطر	من	ال�سيولة	املتوفرة	ب�سكل	جيد	بحيث	متكن	الهيئة	من	متابعة	ن�ساطها	وت�سديد	اللتزامات	والنفقات	املرتتبة	عليها. 
ط-مبوج��ب	القوان��ني	الناف��ذة	تخ�س��ع	ح�س��ابات	الهيئ��ة	وبياناته��ا	املالي��ة	للتدقي��ق	م��ن	قب��ل	اجله��از	املرك��زي	للرقاب��ة	املالي��ة	ومت	تدقي��ق	
تل��ك	البيان��ات	لغاي��ة	ع��ام	2014	وق��د	اأ�س��در	اجله��از	املرك��زي	ق��رارات	بقب��ول	ميزاني��ات	الهيئ��ة	ع��ن	عام��ي	2010		و2011	و2012.
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الإي�ساح رقم /3/:

الأموال الجاهزة:	وتمثل	الأموال	الجاهزة	للهيئة	والمودعة	لدى	الم�سارف	على	النحو	التالي	بعد	مطابقة	الك�سوف	الم�سرفية:

	47,703,363	ل.�س	امل�رشف	التجاري	ال�سوري	فرع	/6/	ح�ساب	جاري	رقم	 001-104736-0106	باللريات	ال�سورية
الأمريك��ي	 بال��دولر	 	0106-104736-000 رق��م	 ج��اري	 /6/	ح�س��اب	 ف��رع	 ال�س��وري	 التج��اري	 امل���رشف	 ل.���س	 	 	1,266,355 	
)ر�سي��د	ال��دولر  2,911.16	دولر(	ب�س��عر	التقيي��م		ح�س��ب	ن���رشة	م���رشف	�س��ورية	املرك��زي	بتاري��خ	2017/12/28	والبال��غ	)435(.
	125,652	ل.���س	امل���رشف	التج��اري	ال�س��وري	ف��رع	/6/	ح�س��اب	ج��اري	رق��م	002-104736-0106	بالي��ورو	)ر�سي��د	الي��ورو	

242.23	ي��ورو(	ب�س��عر	التقيي��م		ح�س��ب	ن���رشة	م���رشف	�س��ورية	املرك��زي	بتاري��خ	2017/12/28	والبال��غ		)518.73(.

	3054	ل.�س	بنك	�سورية	واملهجر	ح�ساب	جاري	باللريات	ال�سورية
	66	ل.�س	بنك	�سورية	واملهجر	ح�ساب	جاري	باليورو	مل	يتم	اإعادة	تقيمه	ب�سبب	عدم	تزويد	امل�رشف	بالك�سف	ل�ساآلة	املبلغ.

	5488	ل	�س	بنك	�سورية	واملهجر	ح�ساب	جاري	بالدولر	مل	يتم	اإعادة	تقيمه	ب�سبب	عدم	تزويد	امل�رشف	بالك�سف	ل�ساآلة	املبلغ.
	50,000,000	ل.�س	وديعة	بامل�رشف	التجاري	ال�سوري	فرع	/6/	ح�ساب	جاري	رقم		150-104736-0106	ملدة	ت�سعة	اأ�سهر.

وان	اأر�س��دة	امل�س��ارف	بح�س��ب	الك�س��وفات	امل�رشفي��ة	متطابق��ة	م��ع	ال�س��جالت	املم�س��وكة	م��ن	قب��ل	حما�س��بة	الهيئ��ة	با�س��تثناء	احل�س��اب	
اجل��اري	بالي��ورو	وال��دولر	ل��دى	بن��ك	�س��ورية	واملهج��ر	وال��ذي	مل	يت��م	تزوي��د	الهيئ��ة	بك�س��وفات	تلك	احل�س��ابات	ل�ساآلة	الأر�س��دة	كما	هو	

مو�س��ح	اأعاله.

20162017األموال الجاهزة

19,293,46547,703,363امل�رشف	التجاري	ال�سوري-	عملة	حملية

2,234,5081,266,355امل�رشف	التجاري	ال�سوري	قطع	اأجنبي-	دولر

127,539125,652امل�رشف	التجاري	ال�سوري	قطع	اأجنبي-	يورو

3,0543,054بنك	�سورية	واملهجر-	عملة	حملية

6666بنك	�سورية	واملهجر	قطع	اأجنبي

5,4885,488بنك	�سورية	واملهجر	قطع	اأجنبي-	دولر

50,000,00050,000,000امل�رشف	التجاري	ال�سوري-	وديعة

71,664,12099,103,978المجموع

الإي�ساح رقم /4/:
20162017موجودات أخرى

1,676,1011,703,757نفقات	رواتب	واأجور	مدفوعة	مقدمًا

272,394283,770نفقات	تاأمني	على	احلياة	مدفوعة	مقدمًا

1,718,1662,145,000نفقات	تاأمني	�سحي	مدفوعة	مقدمًا

225,000225,000نفقات	جلمعية	املعلوماتية	مدفوعة	مقدمًا

3,891,6614,357,527المجموع
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الإي�ساح رقم /5/:
20162017حساب مدنية مختلفة

75,280130,732�سلف	العاملني

151,5000�سلف	جلنة	ال�رشاء	وجلان	فنية	

10,00010,000�سلف	لغري	العاملني	)موؤ�س�سة	الت�سالت(

200,000200,000تاأمينات	مدفوعة	لدى	حمكمة	بداية	اجلزاء

436,780340,732المجموع

الإي�ساح رقم /6/:
20162017مدينون مختلفون

68,5980ذمة	خالد	جنبكلي

1,290,0001,290,000�رشكة	دار	يو�س	للنقل	وال�سياحة

1,200,0001,200,000فيحاء	ال�سام	للت�سويق	الزراعي

705,000705,000عمريت	لال�ستثمار	والتطوير	ال�سياحي

450,000450,000�رشكة	ال�سام	الزراعية

931,2578,055,654�سوق	دم�سق	لالأوراق	املالية

4,644,85511,700,654المجموع

وهي	مبالغ	مرتتبة	على	ال�رشكات	املذكورة	ومت	اإعالم	وزارة	املالية	لتخاذ	الإجراءات	الالزمة	وفق	اأحكام	قانون	جباية	الأموال	العامة.
اأم��ا	الذم��ة	املرتتب��ة	عل��ى	�س��وق	دم�س��ق	ل��الأوراق	املالي��ة	فه��ي	متث��ل	ح�س��ة	هيئ��ة	الأوراق	املالي��ة	م��ن	عمولت	الت��داول	عن	الرب��ع	الرابع	من	

ع��ام	2017	ومت��ت	ت�س��ويتها	يف	ال�س��هر	الأول	م��ن	الع��ام	2018	ومبال��غ	مرتتب��ة	عل��ى	ال�س��وق	لق��اء	اعم��ال	ملبن��ى	يعف��ور.
الإي�ساح رقم /7/:

20162017الموجودات الثابتة

55,346,39161,017,841المباني )مشروعات قيد التنفيذ(

15,904,51215,904,512و�سائل	النقل

)10,199,482( )9,114,776( ينزل	جممع	اهتالك	و�سائل	النقل

6789,7365,705,030صافي وسائل النقل واالنتقال

2,818,6553,128,655الأثاث	واملفرو�سات

)2,530,212()2,425407(ينزل	جممع	اهتالك	الأثاث	واملفرو�سات

393,248598,443صافي األثاث والمفروشات

1,069,9851,115,705التجهيزات	املكتبية

)931,881( )890,712( ينزل	جممع	اهتالك	التجهيزات	املكتبية

179,273183,824صافي قيمة التجهيزات المكتبية

1,105,4501,712,150العدد	والأدوات

)921,576( )866,876( ينزل	جممع	اهتالك	العدد	والأدوات

238,574790,574صافي قيمة العدد واألدوات

16,778,28919,259,639احلوا�سب	وم�ستلزماتها

)16,183,804( )15,306,753( ينزل	جممع		اهتالك	احلوا�سب

1,471,5363,075,835صافي قيمة الحواسب ومستلزماتها

64,418,75871,371,547مجموع صافي الموجودات الثابتة
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مما	تقدم	عر�سه	نبني	اأن	ن�سبة	الهتالك	ال�سنوي	للموجودات	الثابتة	هي	على	النحو	التايل:

معدل االهتالك السنوينوع الموجودات
%10و�سائل	نقل	والنتقال

%15الأثاث	واملفرو�سات

%15التجهيزات	املكتبية

%20العدد	والأدوات

%25احلوا�سب	وم�ستلزماتها

الإي�ساح رقم /8/:
وفورات	حمروقات	)	وفورات	بنزين		(

وه��و	فائ���س	املحروق��ات	غ��ري	امل�س��تهلكة	و	املحوال��ة	اإىل	وزارة	املالي��ة	)	اخلزين��ة	املركزي��ة	(	ا�س��تنادا	اإىل	تعمي��م	وزارة	املالي��ة	13/743/
2015/7/22 تاري��خ	 ت��ا	

وف��ورات	بنزي��ن	البال��غ	1,135,499	ل.���س	وه��و	)ف��ورات	ع��ام	2014	-2015-2016-2017(	ووف��ورات	م��ازوت	والبال��غ	305,752	
ل.���س	وف��ورات	ع��ام	2016	و	2017	

20162017فائض موازنة )محروقات(

147,603305,752ومتثل	الوفورات	التي	تزيد	عن	ال�ستهالك	الفعلي	للمحروقات	)مازوت(	واملحولة	اإىل	اخلزينة	املركزية

929,6261,135,499ومتثل	الوفورات	التي	تزيد	عن	ال�ستهالك	الفعلي	للمحروقات	)بنزين(	واملحولة	اإىل	اخلزينة	املركزية

1,077,2291,441,251المجموع

الإي�ساح رقم /9/:
20162017التكوين الرأسمالي

64,139,52871,092,317التكوين	الراأ�سمايل	الذاتي

وميث��ل	التكوي��ن	الراأ�س��مايل	الذات��ي	للهيئ��ة	جمم��وع	قيم��ة	�سايف	املوجودات	الثابتة	بعد	ا�س��تبعاد	موؤونة	ال�س��يارة	املفقودة	)279,230(.

الإي�ساح رقم /10/:
20162017

23,194,19359,589,309الحتياطي	العام

الحتياطي	العام	البالغ	/ 59,589,309/	ل.�س.
اإن	الحتياط��ي	الواج��ب	ت�س��كيله	ه��و	�سع��ف	جمم��وع	النفق��ات	العام��ة	الإداري��ة	واخلا�س��ة	ونفق��ات	الروات��ب	والأج��ور	ومتمماته��ا		
�سع��ف	 واإن	 	،/73,974,359/ جمموعه��ا	 والبال��غ	 	،31-33-34	 -35 رق��م	 احل�س��ابات	 يف	 واملتمرك��زة	 ال�س��تثمارية	 والنفق��ات	

جمموعه��ا	/147,948,718/	وه��و	الحتياط��ي	الواج��ب	ت�س��كيله	للع��ام	احل��ايل	م��ن	فائ���س	ال��دورة.
	ومب��ا	اأن	نتيج��ة	ال��دورة	وف��ر	مبلغ��ه		36,395,116	واحتياط��ي	الع��ام	ال�س��ابق	والبال��غ	 23,194,193		لذل��ك	مت	ت�س��كيل	احتياط��ي	لع��ام	

2017	مبل��غ		59,589,309	ل	���س		وه��و	عب��ارة	ع��ن	)وف��ر	ع��ام	2017	و	احتياط��ي	ع��ام	2016(.
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الإي�ساح رقم /11/:

20162017المطاليب المتداولة

ومتثل	املبالغ	املتوجب	دفعها	للدوائر	املالية	وهي	�رشيبة	الرواتب	والأجور	املقتطعة	و�رشيبة	
137,9066,003الدخل	املقتطعة	ور�سم	الطابع

84,2590املرتتب	للتاأمينات	الجتماعية

59,3901,203ح�سة	�سندوق	الدخار

اأمانات	لل�رشكات	امل�ساهمة	ومفت�سي	احل�سابات	واأمانات	�رشكات	الو�ساطة	واملوؤ�س�سة	العامة	
6,225,4962,467,314لالت�سالت	ورواتب	موظفي	الهيئة	واأمانات	مل�رشف	التوفري	وم�رشف	الت�سليف	ال�سعبي

63,27063,270توقيفات	ملتعهد	مبنى	الهيئة	يف	يعفور	ولرتكيب	امل�سعد	وتوقيفات	العقد	رقم	/1/	لعام	2006

6,570,3212,537,790المجموع

الإي�ساح رقم /12/:

20162017مطاليب أخرى

220,000110,000ومتثل	النفقات	امل�ستحقة	وغري	املدفوعة

وهي	على	النحو	التايل:
نفقات	هاتف	110,000	ل.�س	

الإي�ساح رقم /13/:
20162017حسابات دائن أخرى

0ومتثل	اإيرادات	مقبو�سة	مقدمًا

01,770,510بدل	اعتماد	�سنوي	ل�رشكات	الو�ساطة	مقبو�سة	مقدمًا

01,275000بدل	ت�سجيل	�سنوي	لأ�سخا�س	طبيعيني	مقبو�سة	مقدمًا

00بدل	اعتماد	�سخ�س	طبيعي	مقبو�س	مقدمًا

03,045,510المجموع

الإي�ساح رقم /14/:
20162017حسابات دائنة تحت التسوية

3,713,5983,645,000ومتثل	الإيرادات	امل�ستحقة	وغري	املقبو�سة

وهي	املبالغ	املرتتبة	على	العاملني	وال�رشكات	التالية:
68,5980ذمة خالد جنبكلي

1,290,0001,290,000�سركة دار يو�ص للنقل وال�سياحة

1,200,0001,200,000فيحاء ال�سام للت�سويق الزراعي

705,000705,000عمريت لال�ستثمار والتطوير ال�سياحي

450,000450,000�سركة ال�سام الزراعية
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الإي�ساح رقم /15/:

20162017الـمؤونات

279,230279,230وهي	املوؤونات	املقتطعة	ملواجهة	خ�سائر	اأ�سول	مفقودة

الإي�ساح رقم /16/:

20162017اإليرادات

1,330,0003,000,000بدل	املوافقة	على	درا�سة	طلبات	وعلى	ن�رشة	الإ�سدار

1,180,3391,770,510بدل	�سنوي	لعتماد	�رشكات	الو�ساطة	املالية

350,0002,370,900بدل	اعتماد	�سخ�س	طبيعي	ل�رشكات	الو�ساطة	املالية

570,100527,190بدل	ت�سجيل	�سنوي	ل�سخ�س	طبيعي	ل�رشكات	الو�ساطة

700,0002,500,000بدلت	اعتماد	مفت�س	ح�سابات	)�رشكة(	

330,0002,100,000بدل	اعتماد	مفت�س	ح�سابات	)�سخ�س	طبيعي(	�سنوية

21,000,0005,484,097بدل تسجيل اوراق مالية

47,117,95371,048,054عمولة	�سنوية	لإدارج	اأوراق	ال�رشكات	امل�ساهمة

3,102,06214,535,832عمولة	تداول	الأوراق	املالية	يف	�سوق	دم�سق	

075,000بدل	حمكم

300,000300,000غرامات

44,53227,457اإيرادات	�سنوية	�سابقة

586,177465,424اإيرادات	متنوعة

875,6840تقيم	قطع	اأجنبي

3,106,4226,165,011فوائد	م�رشفية

80,593,269110,369,475المجموع

الإي�ساح رقم /17/:

20162017 المصروفــــات

39,611,54542,249,775الرواتب واألجور والتعويضات ومتمماتها

21,106,94624,460,769رواتب	املوظفني

00اأجور	عمال	موؤقتني	ومو�سميني

1,292,08345,000اأجور	املتعاقدين

14,133,30614,737,108تعوي�س	طبيعة	عمل

1,585,4101,132,436تعوي�س	عمل	اإ�سايف	وجلان

84,000150,462تعوي�سات	اأخرى

1,409,8001,724,000مكافاآت

14,172,63517,757,234المصاريف اإلدارية
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20162017 المصروفــــات

3,189,7934,927,094نقل	وانتقال

1,104,020983,507نفقات	هاتف

52,30155,062نفقات	هاتف	خليوي	الهيئة

00نفقات	�سنوات	�سابقة

60.5204,500نفقات	ا�سرتاك	مبوقع	الهيئة

820785نفقات	بريد

2,336,6751,772,629نفقات	البنزين

39,50058,650نفقات	الزيوت	وال�سحوم

127,685304,585نفقات	مازوت	لل�سيارات

549,0000نفقات	تدفئة	

2,857,9243,346,716نفقات	الأدوية	وامل�ستلزمات	الطبية

104,721106,375نفقات	الك�سوة

409,000283,000نفقات	ال�سرتاك	باملجالت

0176,441نفقات	فرق	قطع	اجنبي

537,8151,144,000نفقات	القرطا�سية	

353,250481,250نفقات	�سيانة	ال�سيارات	

315,9531,075,900نفقات	ال�سيانة	

121,85073,705نفقات	�سيانة	املبنى		

1,135,9251,339,715نفقات	ال�سيافة	

136,89593,000نفقات	التاأمني	الإلزامي

706,3361,427,403نفقات	اإدارية		متنوعة	

32,65378,917عمولت	م�رشفية

024,000لوازم	الدارة	الثابتة

4,274,1864,852,130المصـــاريف اإلداريـــة الخـــاصة

00بدل	ا�سرتاك	منظمات	عربية	ودولية

833,723939,113ح�سة	الهيئة	من	�سندوق	الدخار

2,853,0533,169,707ح�سة	الهيئة	من	التاأمينات	الجتماعية

562,690703,310نفقات	التاأمني	على	احلياة

24,72040,000نفقات	التاأهيل	والتدريب

19,924,7509,115,220النفقات االستثمارية

77,983,11773,974,359المجموع

الإي�ساح رقم /18/:

نتائج مدورة :
44,685,842	ل.�س				اأرباح	مدورة	من	عام	2011

3,330,691	ل.�س				ي�ساف	اأرباح	مدورة	من	عام	2012	

-----------------------
48,016,533	ل.�س	الفائ�س	املدور	لعام	2017
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الإي�ساح رقم /19/:

نتيجة الدورة املالية:
ويتمث��ل	يف	التفا�س��ل	ب��ني	جمم��وع	امل�رشوف��ات	مب��ا	فيه��ا	الحتياط��ي	اجلدي��د	م��ن	جه��ة	وجمم��وع	الإي��رادات	الفعلي��ة	م�ساف��ًا	الحتياط��ي	

املدور	من	العام	ال�س��ابق.

36,395,116-الفرق بين احتياطي الدورة السابقة والدورة المالية الحالية

36,395,116الوفر الفعلي بين صافي اإليرادات التشغيلية	(80,593,269)	وصافي النفقات التشغيلية والرأسمالية	(77,983,116)

0التفاضل وهو نتيجة الدورة الواردة في قائمة المركز المالي

وافق	جمل�س	مفو�سي	الهيئة	على	البيانات	املالية	املرفقة	
بجل�سته	رقم	/ 16/	تاريخ									2018/5/14


